
BoulderSaimaa	  Oy:n	  seinäkiipeilysäännöt	  ja	  -‐ohjeet	  

	  

Ennen	  kiipeilyä:	  

	  

• Sinun	  tulee	  lukea,	  hyväksyä,	  sekä	  noudattaa	  BoulderSaimaan	  sääntöjä	  ja	  ehtoja,	  sekä	  kunnioittaa	  

ja	  noudattaa	  henkilökunnan	  ohjeita	  ja	  neuvoja.	  

• Maksa	  ja	  sisäänkirjaudu	  järjestelmään	  ohjeiden	  mukaan.	  	  (Jos	  sinulla	  on	  sarjakortti	  tai	  kausikortti,	  

henkilökunta	  kirjaa	  sinut	  sisään	  esim.	  ajokortista.)	  

• Henkilökunta	  antaa	  perustiedot	  kiipeilystä	  ja	  putoamisesta.	  

• Sitoudut	  itse	  huolehtimaan	  kiipeilyharrastuksen	  vakuutusturvasta.	  

	  

BoulderSaimaan	  kiipeilysäännöt:	  

	  

• Juokseminen	  on	  kielletty.	  

• Älä	  huuda.	  

• Poista	  korut.	  Sormukset	  ja	  kellot	  aiheuttavat	  takertumisen	  vaaran.	  Poista	  myös	  pitkät	  kaulaliinat	  

ja	  muut	  ylimääräiset	  asusteet,	  jotka	  voivat	  aiheuttaa	  takertumisen	  vaaraa.	  Asiakas	  itse	  vastaa	  

turvallisesta	  pukeutumisesta.	  

• Huolehdi	  riittävästä	  lämmittelystä	  ennen	  kiipeilyä.	  

• Kiipeilyssä	  on	  käytettävä	  joko	  kiipeilykenkiä	  tai	  sisäpelitossuja.	  	  

• Ota	  tuntumaa	  patjoihin	  ennen	  kiipeilyä.	  Opettele	  putoamaan	  oikein	  eli	  tasaisesti	  molemmille	  

jaloille	  ja	  siitä	  selällesi.	  Henkilökunta	  opastaa	  sinua	  putoamaan	  oikein	  ennen	  ensimmäistä	  

kiipeilykertaasi.	  

• Kaikki	  ylimääräinen	  oleskelu	  patjoilla	  on	  kielletty.	  Patjoille	  ei	  saa	  jättää	  mitään	  tavaroita/esineitä	  

(esim.	  vesipullo,	  kiipeilykengät).	  

• Varmistu	  aina	  ennen	  omaa	  kiipeilysuoritustasi,	  että	  putoamisalueesi	  on	  vapaa	  ja	  turvallinen.	  

• Kun	  pääset	  reitin	  ylös,	  laskeudu	  vähän	  matkaa	  alaspäin	  ennen	  kuin	  pudottaudut	  patjoille.	  

• Kiipeilyseinien	  päälle	  meneminen	  on	  kielletty,	  	  mutta	  tilan	  keskellä	  olevan	  tattimuodon	  päälle	  

kiipeily	  on	  sallittu.	  Tatin	  päällä	  saa	  olla	  enintään	  kaksi	  henkilöä	  yhtäaikaisesti.	  

• Tilan	  keskellä	  olevan	  tatin	  päältä	  tullaan	  tikkaita	  pitkin	  alas.	  Noudata	  tatin	  päällä	  ja	  tikkaissa	  

kulkiessasi	  erityistä	  varovaisuutta.	  



• Seinäkiipeilylle	  on	  ominaista,	  että	  otteet	  voivat	  joskus	  kääntyä	  tai	  pyörähtää.	  Ilmoita	  liikkuvista	  

otteista	  henkilökunnalle	  välittömästi.	  Kiipeily	  kyseisellä	  reitillä	  on	  kielletty	  ennen	  korjaamista.	  

Ilmoita	  havaitsemistasi	  vaaratilanteista	  henkilökunnalle	  viipymättä.	  Ilmoita	  myös	  mahdollisista	  

vaaratilanteista.	  

• Kiipeily	  päihtyneenä	  sekä	  huumausaineiden	  tai	  niihin	  luokiteltavien	  aineiden	  alaisena	  on	  kielletty.	  

Myös	  näiden	  aineiden	  tuominen	  alueelle	  on	  kielletty.	  

• BoulderSaimaan	  tontti	  sekä	  sisätilat	  ovat	  savuttomia	  alueita.	  

• Asiakkaalla	  on	  ilmoitusvelvollisuus	  sairauksistaan,	  jotka	  voivat	  vaikuttaa	  kiipeilyyn	  tai	  toimintaan	  

alueella.	  

• BoulderSaimaa	  pidättää	  itsellään	  oikeuden	  muuttaa	  käyttöehtoja.	  Päivitetyt	  käyttöehdot	  ovat	  

esillä	  kiipeilytiloissa	  kassan	  läheisyydessä.	  Asiakkaalla	  on	  velvollisuus	  seurata	  mahdollisia	  

muutoksia	  näissä	  ehdoissa.	  

	  

Kiipeily	  ja	  alle	  18-‐vuotiaat:	  

	  

• Mikäli	  mukanasi	  on	  lapsia,	  huolehdi	  siitä,	  että	  he	  noudattavat	  BoulderSaimaan	  sääntöjä.	  	  

• Alle	  18-‐vuotiaat	  tarvitsevat	  vanhempien	  kirjallisen	  suostumuksen	  boulderoinnin	  aloittamiseen.	  

• Alle	  13-‐vuotiaat	  kiipeilevät	  aikuisen	  valvonnassa.	  Lasta	  ei	  saa	  jättää	  yksin.	  

• Yhtä	  huoltajaa	  kohden	  max.	  2	  alle	  13-‐vuotiasta.	  

• Lasten	  kanssa	  kiipeiltäessä	  suosittelemme	  välttämään	  ruuhka-‐aikoja.	  	  

• Lapsille	  järjestettävät	  kurssit	  ovat	  erikseen.	  

	  

Sääntöjen	  rikkomisen	  seuraamukset:	  

• Pienestä	  rikkomuksesta	  suullinen	  varoitus.	  

• Kaikista	  turvallisuusrikkomuksista	  voidaan	  antaa	  kirjallinen	  varoitus.	  Kirjallinen	  varoitus	  

annetaan	  ohjaajan	  harkinnan	  mukaan.	  

• Kolmesta	  kirjallisesta	  rikkomuksesta	  evätään	  tilojen	  käyttö	  vuodeksi.	  

	  


