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BUDJETTI

2007

VARSINAINEN TOIMINTA
TUOTOT
3020 Boulderin käyttömaksut ja vuokrat
3030 Boulderin avainmaksut
3040 Välinevuokrat
3050 Tuotemyynti
3060 Junnutoiminnan tuotot
3070 Kiipeilytapahtumien tuotot
3090 Kurssit ja koulutus
3100 Muut tuotot
Yhteensä TUOTOT

2 500,00 €
250,00 €
200,00 €
- €
6 500,00 €
8 000,00 €
800,00 €
- €
18 250,00 €

KULUT
4000 Boulderin juoksevat kulut
1000 Kiipeilyvälineet, junnut
1050 Vuokravälineet
1100 Boulderin varustus
4010 Tuoteostot
4030 Junnutoiminnan kulut
4040 Kerhoillat ja tapahtumat
4050 Kallioiden kulut
4060 Koulutuskulut
4070 Avustukset
7100 Tiedotus
7300 Muut kulut
Yhteensä KULUT

350,00 €
2 000,00 €
700,00 €
4 000,00 €
- €
6 500,00 €
13 000,00 €
450,00 €
800,00 €
1 000,00 €
250,00 €
500,00 €
29 550,00 €

VARSINAISEN TOIMINNAN TULOS

- 11 300,00 €

VARAINHANKINTA
TUOTOT
3000 Jäsenmaksut
3005 Jäsenmaksut junnut
3010 Liittymismaksut
3200 Avustukset
3200 Harjoitustilavuokra-avustus
3210 Korkotuotot
Yhteensä TUOTOT

4 950,00 €
675,00 €
400,00 €
1 300,00 €
3 000,00 €
15,00 €
10 340,00 €

KULUT
5000 Jäsenverot
7200 Pankkikulut
Yhteensä KULUT

2 850,00 €
200,00 €
3 050,00 €

VARAINHANKINNAN TULOS

7 290,00 €

TILIKAUDEN TULOS ENNEN POISTOJA

-

4 010,00 €

Lounais-Suomen Kiipeilykerho Kruxi ry
TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2006
KIIPEILY TOIMINTA-ALUEELLA
Kiipeilyä voi harrastaa sisällä tai ulkona, mutta sää ja vuodenaikojan vaihtelu rajoittavat ulkona
tapahtuvaa kiipeilyä. Talvella seuralaiset kiipeilevätkin enimmäkseen kerhon Urheilupuistossa
sijaitsevalla bouldersalilla tai Kiipeilypalatsi Oy:n sisäkiipeilyseinällä. Molempia kiipeilypaikkoja
käytetään toki myös ympäri vuoden.
Oma bouldersali sekä kaupungin avustama mahdollisuus Kiipeilypalatsi Oy:n sisäkiipeilyseinän
käyttöön ovat merkittävä osa seuran kiipeilytoimintaa ja samalla suurimmat syyt seuran
jäsenmäärän kasvuun.
Talvikausina osa jäsenistä harrastaa jääkiipeilyä, joka on kasvattanut suosiotaan vuosi vuodelta.
Kuluneella kaudella jääkiipeily vankisti asemiaan jäsenistön harrastusmuotona. Seuralaisten
mahdollisuuksia jääkiipeilyyn helpottaa jäsenille vuokrattavat jääkiipeilyvarusteet.
Kesällä kiipeilytoiminta painottuu ulkokallioille. Lähialueiden kiipeilykalliot ovat seuralaisten
suosiossa ja uusia kallioita on kesän aikana otettu kiipeilykäyttöön. Uusien kallioiden
käyttöönotossa on ollut erityisen ansiokasta lukuisten uusien reittien avaaminen ja topojen
(reittikartat) julkaiseminen seuran internet sivuilla. Näin seuran jäsenet sekä muutkin asiasta
kiinnostuneet saavat tietoa kiipeilymahdollisuuksista toiminta-alueellamme.
Uusia kallioita käyttöön otettaessa on erityisesti pyritty luomaan hyvät ja luottamukselliset suhteet
maanomistajiin. Jotta kiipeilykalliot pysyisivät mahdollisimman luonnontilaisina ja viihtyisinä, on
seura ohjannut jäseniään kestävään ja eettiseen luontokäyttäytymiseen. Lisäksi seura on
organisoinut puhdistustalkoot kiipeilypaikalla, jolla on ollut muiden kuin kiipeilijöiden aiheuttamaa
siivottomuutta.
Kiipeilyharrastus aloitetaan yleensä sisäseinällä ja moni harrastaja tyytyy tähän kiipeilyn muotoon
ensimmäisten kiipeilyvuosien aikana. Viime vuosina on kiipeilijöiden määrä ulkokalliolla
lisääntynyt huomattavasti, mitä voidaan pitää merkkinä harrastukseensa sitoutuneiden ja sen eri
muodoista kiinnostuneiden kiipeilijöiden määrän kasvusta. Myös kerhon nuoremmat jäsenet ovat
ahkeran sisäseinäharjoittelun myötä päässeet mukaan kallio- ja boulderkiipeilyyn ulkona.

KOULUTUS- JA KURSSITOIMINTA
Toukokuussa 2006 järjestettiin perinteinen uusien jäsenten kalliokiipeilykoulutus. Koulutus oli
maksuton ja keräsi hyvän joukon osanottajia. Lisäksi junioritoiminnan puitteissa on järjestetty
kiipeilyturvallisuuteen liittyvää koulutusta. Suomen Kiipeilyliiton koulusjärjestelmän mukaisia
kiipeilyn peruskursseja Turun aluella järjestää Turun Kiipeilypalatsi Oy. Kursseilla opittavat
perustaidot ovat pääsyvaatimuksina seuraan liittymiselle.
KILPAILUTOIMINTA
Seuran järjestämät kilpailut rajoittuivat perinteiseen Kultainen Kitka –kilpailuun lokakuussa.
Kilpailu keräsi jälleen kerran suuren suosion. Osallistujia oli tänä vuonna yhteensä 27. Voittajiksi
selviytyivät naisten sarjassa Mónika Nordman ja miehissä Olli Manni sekä Matti Joensuu.
Syksyllä juniorit järjestivät omalla boulderillamme boulder-kisat.
Kansallisen kilpakiipeilykauden avasi helmikuussa pidetyt Graniboulder 2006 - kilpailut.
Seuraamme edustivat: O-P Manni (3.), Matti Joensuu (5.), Tommi Kaikkonen (9.), Jouni Rantanen
(11.), Jani Knifsund (12.), Ossi Päivänsäde (16.), Joonas Seläniemi (33.).
Huhtikuussa Helsingin Kiipeilykeskuksessa käytiin Bouldering Masters 2006 kilpailut. Seuramme
edustajat ja heidän sijoituksensa olivat: miehissä Jani Knifsund (7,) ja naisissa Eerika Pawli (4.)
Huhtikuun lopussa Joensuussa järjestetyissä vaikeuskiipeilyn SM –kisoissa seuraamme
ansiokkaasti edusti Eerika Pawli sijoittuen toiseksi.
Lokakuussa joensuulaiset järjestivät vaikeuskiipeilyn PM –kisat joihin Kruxista osallistuivat: O-P
Manni (4.) ja Eerika Pawli (7.)
Joulukuussa kisakauden päätti Vantaan Asemaboulder jossa seuraamme edustivat: O-P Manni (2.),
Matti Joensuu (3.), Jouni Rantanen (6.), Jani Knifsund (11.), Ossi Päivänsäde (15.), Matti Kivinen
(23.), T-P Alastalo (23.), Arttu Eloranta (43.)
JUNIORITOIMINTA
Kevätkausi junioreilla jatkui siitä, mihin se joulutauolle mentäessä jäi. Toimintaa vetivät Kaisa
Rajala ja Olli Manni, lisäksi pienien juniorien ohjaajina toimivat Marianne Lindqvist, Saija Hakala,
Timo Nikkanen ja Robin Rosenberg. Junnut kokoontuivat maanantaisin Kiipeilypalatsilla virallisten
treenien puitteissa ja torstaisin epävirallisemmin harjoittelun merkeissä. Ohjelma koostui
kiipeilyllisistä perusharjoituksista keskittyen turvallisuuteen sekä itse kiipeilyyn, nykyään myös
kilpailuihin valmentautumiseen kisoista innostuneiden osalta.
Siirtyminen kausimaksulliseksi seuraksi on lisännyt harjoittelun keskittämismahdollisuuksia
hienosti, nyt juniorit pystyvät järjestelmällisesti opettelemaan uusia taitoja. Hyötynä ovat myös
sopivat ryhmä koot. Ongelmana lähinnä onkin ollut suuri innokkaiden nuorten määrä ja
valitettavasti rajallisten resurssien vuoksi kaikki halukkaat eivät ole ryhmiin mahtuneet, vaan
molempiin ryhmiin on ollut enemmän halukkaita kuin mukaan on mahtunut.
Kesän 2006 kohokohta oli junnujen kiipeilymatka Saksaan, Frankenjuraan.

Kesän ohjelmaan kuuluivat jokakuukautiset boulderointipäivät Turun lähialueella, joiden puitteissa
juniorit tutustutettiin eri kiipeilypaikkoinhin, jotta he voisivat sitten itsekin niissä kiivetä. Lisäksi
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harjoiteltiin perustaitoja miten toimia turvallisesti ulkona kiipeiltäessä.
Syksyllä harjoittelua jatkettiin normaalisti Kiipeilypalatsilla. Juniorit kävivät myös vierailulla
Tapanilan hallissa. Omalla boulderilla järjestettiin boulder-kisat Syyskauden päättivät totuttuun
tapaan pikkujoulut.
MATKAT JA RETKET
Seura järjesti perinteisen Hollolan Havukalliolle suuntautuneen kerhomatkan, jonne osallistui useita
autokuntia. Mukana oli lukuisia vanhoja konkareita ja kiitettävästi myös uusia kerholaisia. Kerho
korvasi matkan bensakulut.
Seura tarjosi myös bensakulujen korvaamisen muodossa mahdollisuuden kiipeillä ainakin
Tapanilan Kiipeilykeskuksessa.
Aktiiviset kerholaiset järjestivät tänäkin vuonna Kustavin jo perinteeksi muodostuneen trädkiipeilijöiden tapaamisen. Suosio oli huima.
Seura järjesti jäsenilleen mahdollisuuden kalliokiipeilyyn ruotsin Ågelsjönin upeissa maisemissa.
Matkaan lähti kolme autokuntaa ja palautteet reissusta olivat varsin myönteiset.
Kuten aiempinakin vuosina, kerholaiset tekivät omatoimisia kiipeilymatkoja. Kohteina olivat useat
manner Euroopan ja Pohjoismaiden kohteet.
KERHOILLAT JA MUUT KOKOUKSET
Seuran bouldertilassa järjestettiin kerhoiltoja, joissa käsiteltiin erilaisia jäsenistöä kiinnostavia
aiheita. Ulkokauden ensimmäinen bouldertapaaminen järjestettiin toukuun alussa Pallivahan ja
Kärsämäen bouldereille. Kesäkaudella, toiminnan siirryttyä enimmäkseen ulos, ei kerhoiltoja
bouldersalilla järjestetty. Seura tosin organisoi yhteisiä boulderiltoja sekä siivoustempauksia
läheisille boulderalueille.
Vuosi huipennettiin Cafe Wäinössä järjestettyihin pikkujouluihin. Ohjelmana esitettiin
kiipeilyelokuva ja nautittiin joulupöydän antimista.
SUHTEET MAANOMISTAJIIN
Seura hoisi suhteitaan maanomistajiin perinteisin keinoin. Rymättylän kiipeilykallion omistajaa
muistettiin pääsiäislahjalla. Halikon jääkiipeilypaikan tienkäytöstä maksettiin tiemaksu.
Seura on pyrkinyt ylläpitämään ja kehittämään mahdollisimman hyviä suhteita maanomistajiin.
Vaikka kiipeily kuuluukin jokamiehen oikeuksiin, on maanomistajaa ehdottomasti kuultava ja
hänen mielipiteitään kunnioitettava kiipeilypaikkoja avattaessa ja kehitettäessä. Vaikka Suomessa
onkin joskus jouduttu poistamaan joitain kallioita kiipeilykäytöstä, ei Kruxin toiminta-alueella ole
näitä ongelmia ollut.
KERHON TOIMITILA ELI BOULDERSALI

Uutta seinäprofiilia ei bouldersaliimme enää juurikaan mahdu, mutta silti hieman uutta profiilia on
pystytty rakentamaan. Boulderille on kuitenkin jatkuvatsi hankittu uusia otteita kuluneiden tai
rikkoutuneiden tilalle ja uutta motivaatiota kasvattamaan. Alastuloa pehmentämään hankittiin uusia
lattiapatjoja sekä paksumpia, siirrettäviä patjoja.
Bouldersalissa on myös syksyn aikana järjestetty kiipeilyaiheisia kerhoiltoja, joihin osallistuminen
on ollut runsasta. Tilan siivous hoidettiin jälleen kerholaisten voimin. Siivouksen on hoitanut
Kruxin oma siivousjaosto, jonka yhteyshenkilönä toimi Perttu Ollila. Siivousjaostoon voinut
ilmoittautua kuka tahansa seuran jäsen ja osallistumisesta on seurannut pientä hyvää. Järjestelyä
jatketaan niin kaun kuin sitä pidettään toimivana.
Varustevuokraus on ollut aiempaa vilkkaanpaa. Varsinkin lisääntynyt jääkiipeilyharrastus on
lisännyt vuokrauskertoja. Varusteita voit vuokrata hallituksen jäseniltä, joilla on avain
varustekaappiin, mutta mieluiten asiassa kannattaa kääntyä bouldervastaavan puoleen.
Kokonaisuudessaan viimevuosi on bouldersalin osalta sujunut mallikkaasti ja sen käyttöaste on
kokoajan kasvanut.
SUHTEET KIIPEILYLIITTOON
Kruxi tukee jäsenyhdistyksenä SKIL:n toimintaa. SKIL:n tärkeimpinä tehtävinä on mm:
- Kansainvälisen kattojärjestön normien mukaisen kiipeilykoulutusjärjestelmän kehittäminen
Suomessa, mikä palvelee jäsenkerhoja
- Kilpailutoiminnan järjestäminen
- Yhtenäisen ja kansainvälisten normien mukaisen ulkokallioiden porahaoilla varustelun
valvominen ja rahoittaminen
- Kiipeily-lehden toimitus ja jakelu jäsenkerhojen jäsenistölle
HALLITUS JA TIEDOTUS
Hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtaja Antti Pensola, sihteeri Eljas Honka-Hallila, Matti
Joensuu, Olli Manni, Perttu Ollila sekä Kaisa Rajala. Hallitus on vuoden aikana kokoontunut
pääsääntöisesti kerran kuukaudessa kesätaukoa lukuunottamatta.
Puheenjohtajaa ja sihteeriä lukuunottamatta kaikilla hallituksen jäsenillä on ollut erityinen
vastuualue. Hallituksen jäsenet ovat valinneet omalle vastuualuelleen apuryhmän helpottamaan
työtään. Vastuualueen toiminnasta on raportoitu muille hallituksen jäsenille kokouksissa. Hallitus
on onnistunut tällä järjestelyllä keventämään omaa taakkaansa ja näin ollen järjestämään entistä
enemmän tapahtumia kerholaisille.
Hallituksen päätöksistä, kerhon suunnitelmista, toiminnasta ja alueen kiipeilymahdollisuuksista
tiedotettiin jäsenkirjeillä sekä kerhon internet-sivuilla.
Lounais-Suomen kiipeilykerho Kruxi Ry:n jäsenmaksun maksaneita oli vuoden lopussa 214.
Turussa 24.4.2007
Pj. Antti Pensola
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Lounais-Suomen Kiipeilykerho KRUXI ry.

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2007
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. Kaupungin Liikuntatoimen luopuessa tilan vuokrasuhteesta Tilalaitokseen Kruxi on
päättänyt vuokrata tilan suoraan Tilalaitokselta. Tämä lisää seuralle tulevaa taloudellista
taakkaa mutta toiveinamme on saada Turun kaupunginhallitukselta alennusta vuokraan seuran
yleishyödyllisten tarkoitusperine vuoksi.
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 2007 aikana.
Junioritoiminta
Vuosi 2006 on ollut seuramme juniorityössä menestyksekäs ja työntäyteinen 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 ja ulkomaisiin
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 24.4.2007
Lounais-Suomen kiipeilykerho KRUXI ry.

Pj. Antti Pensola
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