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Seuraposti
SEURAPOSTIN PALUU

HALLITUSVAALI

Sukeltajaliiton Seuraposti ilmestyi aiemmin 3-4
kertaa vuodessa, tai useamminkin jos ajankohtaista tiedotettavaa oli enemmän. Kun erillisestä Seurapostista luovuttiin, ajateltiin että Liiton nettisivut
ja siellä erityisesti uutispalsta, keskusteluryhmä
ja blogi, yksittäisiin tiedotettaviin asioihin liittyvät
sähköpostitiedotteet, Sukeltaja-lehti, sekä Liiton
facebook-sivu tekisivät Seurapostista tarpeettoman.
Olemme kuitenkin saaneet palautetta, jossa
Seurapostia on toivottu takaisin. On koettu, että
olisi hyvä, jos muutaman kerran vuodessa tulisi tiedote, johon olisi koottu yhteen sitä tietoa, mikä nyt
on hajanaisena useammassa eri paikassa. Näihin
toiveisiin on nyt vastattu, ja ensimmäinen Seuraposti ilmestyy nyt muutaman vuoden tauon jälkeen.
Seuraposti on ladattavissa Liiton nettisivuilta
www.sukeltaja.fi > Materiaalit > Esitteet, tiedotteet, julisteet > Seuraposti –kansiossa. Aina uuden
Seurapostin ilmestyessä lähetämme siitä tiedon
kaikille niille seurojen puheenjohtajille, sihteereille, rahastonhoitajille ja jäsenrekisterin ylläpitäjille,
joiden sähköpostiosoite on ajan tasalla Liiton rekisterissä.
Seurapostissa on tarkoitus keskittyä seuran
hallintoon liittyviin asioihin ja kertoa ajankohtaisista asioista. Lasten ja nuorten sukellustoimintaan
liittyviä asioita käsitellään Norppapostissa, joka jaellaan seurojen nuorisovastaaville, norppaohjaajille
ja snorkkelisukelluskouluttajille. Kouluttaja-tiedote
puolestaan käsittelee koulutusasioita, ja se jaellaan
koulutusvastaaville, lähikouluttajille ja laitesukelluskouluttajille. Sekä Norppaposti että Kouluttajatiedote ovat molemmat myös vapaasti ladattavissa
Materiaalit > Esitteet, tiedotteet, julisteet –kansiosta.
Lähettäkää meille palautetta Seurapostista, ja
esittäkää toiveita siitä, mitä asioita haluaisitte tulevissa Seuraposteissa käsiteltävän!
Muistakaa myös, että ajankohtainen tiedottaminen jatkuu Seurapostin lisäksi edelleen myös Liiton nettisivuilla, blogissa ja facebook-sivulla!

Sukeltajaliiton syyskokouksessa 19.10.2013 valitaan jäseniä Liiton hallitukseen. Seurojen hallitusten ja jäsenten toivotaan miettivän keskuudestaan
sopivia henkilöitä tähän tehtävään.
Näkemys Liiton toiminnasta, Liiton ja koko lajimme kehittämisestä ja koko Suomen sukelluspiirien verkottumisen osalta on hyväksi, kuten myös
käsitys paikallisista tarpeista sukellustoiminnan
edistämiseksi. Tärkein kriteeri, kuten sukeltamisessa ylipäänsä, on halu ja innostus tehdä yhdessä!
Hallituksen jäseniltä toivotaan aktiivista otetta
työryhmätoimintaan. Hallituspaikka tarjoaa erittäin mielenkiintoisen näköalapaikan lajiimme, jossa
tehtävään valituilla on erinomainen mahdollisuus
verkostoitua ja tutustua sukelluslajimme eri osaalueisiin ja olla kehittämässä suomalaista sukeltamista.
Ehdokkaiden hakemukset julkistetaan Sukeltajaliiton verkkosivuilla www.sukeltaja.fi > Materiaalit
> Hallinnolliset dokumentit > Syyskokous > 2013 >
Hallitusvaali. Näin seurojen hallitukset voivat tehdä
omat päätöksensä ennen Liiton vaalikokousta.
Liiton sääntöjen mukaan ehdotuksen hallituksen jäseneksi voi tehdä vielä syyskokouksessakin.
Se ei ole paras tapa, koska ehdokkaalla ei ole mahdollisuutta laajempaan tunnettuuteen.

Liiton toimisto muutti kesän aikana
Liiton toimisto palvelee nykyisin VALO-talon
kuudennessa kerroksessa.
Muistutamme, että toimiston henkilökunnan
lankapuhelimet ovat poistuneet käytöstä, ainoastaan toimiston päänumero 09-3481 2258 on
enää käytössä. Myöskään Liiton fax-numero ei
ole enää käytössä.
Yhteystiedot
Sukeltajaliitto ry
Radiokatu 20
00093 VALO

Sari Nuotio
toiminnanjohtaja

puhelin 09-3481 22 58
office@sukeltaja.fi
www.sukeltaja.fi
Yhteystietoja Liiton sivuilla
Hallitus
Valiokunnat
Liiton toimiston työntekijät
Palautelomakkeet

2

Seuraposti
ALUETAPAAMINEN KEMISSÄ

Sukeltajaliiton sääntömääräinen
syyskokous

Sukeltajaliiton
aluetapaaminen
järjestetään
16.11.2013 Kemissä yhteistyössä 40-vuotisjuhlia viettävän Kemin Urheilusukeltajat ry:n kanssa.
Aluetapaamisen jälkeen on siis luvassa juhlintaa!

Aika: Lauantai 19.10.2013 klo 11.00.
Valtakirjojen tarkastus klo 10.15-10.45

Aluetapaaminen: Cumulus Kemi, Hahtisaarenkatu 3, 94100 Kemi 16.11.2013 alkaen klo 10. Ilmoittautumiset Liiton tapahtumakalenterin kautta.

Paikka: Scandic Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki.
Syyskokouksen yhteydessä palkitaan vuoden
parhaat ja kuullaan ensi vuoden lopulle suunnitellusta talkoo- ja hyväntekeväisyysmatkasta
Liiton ystävyyskoululle Tansaniaan. Palaamme
hetkeksi myös kesäkuussa Helsingin vesillä
järjestetyn Sukelluskalastuksen Euro-Afrikan
mestaruuskilpailun tunnelmiin.

Hotellihuoneita on varattuna Cumuluksesta Sukeltajaliiton sopimushintaan, 1 hh 67 euroa ja 2 hh 78
euroa. Majoitus laskutetaan osallistuvalta seuralta/
henkilöltä jälkikäteen. Ilmoittautuessasi aluetapaamiseen merkitse lisätietoja-kenttään, jos tarvitset
majoitusta. HUOM! hotellin peruutusehtojen vuoksi majoitusvaraus on tehtävä 18.10. mennessä.
Kemin Urheilusukeltajat ry 40-vuotisjuhla on
Kemin Pursiseuran tiloissa. Vastaanotto alkaa klo
18 ja juhlatilaisuus klo 19. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: keursry@gmail.com

Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset
asiat ja kuullaan Liiton strategiauudistuksesta.
Hallitukseen ehdolle asettuvien esittelyt ja
muut kokousmateriaalit löytyvät Materiaalisalkusta.

MUISTAKAA ILMOITTAA SEURAN KAIKKI
JÄSENET LIITON REKISTERIIN

Vuosikokoukseen pyydämme ilmoittautumaan
Liiton tapahtumakalenterin kautta.

Sukeltajaliiton jäseniä ovat pääsääntöisesti sukellusseurat. Seuroilla on velvollisuus ilmoittaa omat
jäsenensä Liiton rekisteriin. Yksittäinen seuran
jäsen ei voi jättäytyä Liiton rekisterin ulkopuolelle. Myös se, että seura mainostaa mahdollisuutta
seuran jäsenyyteen ”ilman Liiton jäsenmaksua”
on sekä Sukeltajaliiton sääntöjen että yhdistyslain
vastaista. Mikäli seuran jäsen on jäsenenä useammassa Sukeltajaliiton jäsenyhdistyksessä, hän voi
päättää, mikä niistä on hänen pääseuransa jonka
jäsenrekisteriin hänet merkitään aikuisjäseneksi.
Muiden seurojen jäsenrekisteriin hänet voidaan
merkitä rinnakkaisjäseneksi, mikä kasvattaa seuran jäsenmaksua Liitolle 0 eurolla. Monilajiseurojen tulee ilmoittaa Liiton jäsenrekisteriin tiedot kaikista seuran sukellustoimintaan osallistuvista.

MITEN SEURASI PALKITSEE AKTIIVEJA?
Moni sukellusseura viettää tänäkin vuonna vuosijuhliaan. Juhlat, seuran vuosikokoukset ja
muut tilaisuudet ovat hyviä paikkoja palkita aktiiveja. Liiton ansiomerkkejä voi hakea ympäri
vuoden. Ansiomerkit myönnetään yleensä arvojärjestyksessä.
Hakuohjeet ja lomakkeet löydät Liiton sivuilta http://www.sukeltaja.fi/content/
fi/11501/180/180.html

JÄSENMAKSUPALVELU MUUTTUU MAKSULLISEKSI VUODEN 2014 ALUSTA

SEURATUKI 2014
Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa vuosittain
seuratoiminnan kehittämistukea urheiluseuroille.
Tähän asti hakuaika on ollut maaliskuussa, mutta
nyt hakuaikaa ollaan aikaistamassa. Uusi hakuaika
tulee olemaan jo vuoden vaihteessa. Tällä hetkellä Opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole vielä julkistanut tarkempia tietoja uudesta hakuaikataulusta,
mutta pitäkää asiaa silmällä, ettei tilaisuus tuen
hakemiseen pääse vahingossa livahtamaan ohi!
Sukeltajaliitto tiedottaa asiasta heti kun lisätietoja
saadaan.

Liiton jäsenyhdistykset voivat halutessaan liittyä
jäsenmaksupalveluun, jolloin jäsenmaksut laskutetaan Liiton toimesta ja tilitetään seuralle takaisin
kuukausittain. Palvelua on pilotoitu usean vuoden
ajan ja se muuttuu maksulliseksi vuoden 2014 alusta. Jäsenmaksupalvelussa mukana olevilta seuroilta laskutetaan vuoden 2014 alusta lähtien palvelusta 3 euroa per jäsen ja uusille mukaan tuleville
seuroille tulee lisäksi 100 euron perustamismaksu.
Lisätietoja jäsenmaksupalvelusta antaa jäsenpalveluvastaava Riku Verkkomäki: office@sukeltaja.fi
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Seuraposti
KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

set: Liiton kilpailulisenssi tai sukeltajan vakuutus
tai vastaava vakuutus.
Toiminnanvastuuvakuutus korvaa Liiton tai
seuran kolmannelle osapuolelle aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on korvausvastuussa. Vakuutus korvaa niin työsuhteisen
kuin vakuutetun toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekevän aiheuttamat vahingot. Vakuutus kattaa
myös järjestäjän vastuun esimerkiksi leireillä ja kilpailuissa. Vakuutus ei kata omassa käytössä olevia
välineitä.

Kysymys
Mitkä ovat Liiton jäsenmaksut vuodelle 2014?
Vastaus
Liiton jäsenet päättävät seuraavan vuoden jäsenmaksuista sääntömääräisesti aina Liiton kevätkokouksessa. Vuoden 2014 jäsenmaksuista päätettiin
13.4.2013 kokouksessa seuraavaa:
Liiton jäsenyhdistykset ovat velvollisia suorittamaan Liitolle jäsenmaksun kustakin jäsenestään
seuraavasti:
• aikuiset (1999 tai ennen syntyneet) 26,00 euroa
• norpat (2000-2007 syntyneet) 13,00 euroa
• kuutit (vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneet)
0 euroa
• rinnakkaisjäsen (jäsen, josta Liitto saa yhden
seuran kautta Liiton maksun voi olla rinnakkaisjäsenenä muissa seuroissa) 0 euroa

TEOSTO- JA GRAMEX -SOPIMUKSET VOIMASSA VUODEN 2014 LOPPUUN
Sukeltajaliitto on edelleen mukana liikuntajärjestöjen yhteisessä Teosto- ja Gramex-sopimuksessa.
Musiikki saa soida seurojen normaaleissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa ilman erillistä lupaa tai jälkikäteistä raportointia. Sopimus ei kuitenkaan kata
elävää musiikkia, eikä musiikin kopiointia. Sopimuksessa on Teoston osalta kuitenkin pieni poikkeus. Musiikkia voi kopioida eli siirtää tallennuspaikasta toiseen 28 kappaleen verran vuodessa seuraa
kohti. Gramexin sopimus ei sisällä lainkaan kopiointia, mutta Gramex tarjoaa seuroille suunnattuja
kopiointipaketteja.

Muut:
• henkilöjäsenen jäsenmaksu 80 euroa
• tukijäsen 1000 euroa
• yhteisöjäsen 260 euroa
Kysymys
Onko seuran toimintaan, kursseihin ja sukelluskokeiluihin osallistuvilla henkilöillä tapaturmavakuutus voimassa automaattisesti Liiton kautta?

AVUSTUSTA MUINAISJÄÄNNÖSHYLKYJEN
POIJUTTAMISEEN HAETTAVISSA
Museovirasto on julistanut haettaviksi harkinnanvaraiset valtionavustukset vuodelle 2014. Avustusta
voi anoa mm. muinaisjäännösten hoitoon, ja sellaiseksi katsotaan myös muinaisjäännöshylkyjen
poijuttaminen siten, että hylkyjä vahingoittamaton kiinnittyminen helpottuu. Avustusten hakuaika
päättyy 31.10.2013. Tänä vuonna kolme hylkyä on
poijutettu tämän tuen turvin: Keulakuvahylky, Kaapelihylky ja Garpen.

Vastaus
Ei ole. Yksi Sukeltajaliiton jäsenyhdistysten jäseneduista on, että Liiton jäsenyyden kautta on
voimassa Pohjolan Tuplaturva-vakuutus. Tuplaturvaan sisältyvät toiminnanvastuuvakuutus ja vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus.
Vapaaehtoistyöntekijöiden
tapaturmavakuutus korvaa Liiton jäsenyhdistysten toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekeville sattuvia tapaturmia.
Vapaaehtoistyöntekijän ei tarvitse olla seuran jäsen ja vakuutus on silti voimassa. Tapaturma voi
sattua esimerkiksi talkoissa, valmennus-, koulutustapahtumissa, kilpailujen järjestelytehtävissä.
Myös matkalla vapaaehtoistoimintaan sattuneet
tapaturmat kuuluvat vakuutuksen piiriin. Eli esim.
sukelluskouluttajalle sattunut tapaturma korvataan
Tuplaturvasta silloin kun se sattuu hänen ollessaan
vetämässä sukelluskurssia seuran toimeksiannosta, mutta jos hänelle sattuu tapaturma omalla hupisukelluksella, korvausta on haettava omasta henkilökohtaisesta tapaturmavakuutuksesta.
Vakuutuksesta ei korvata tapaturmaa, jos se
on sattunut kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa.
Sukelluksen kilpailulajeissa ja sukelluksen harrastajilla pitää edelleen olla omat tapaturmavakuutuk-

Lisätietoja Museoviraston sivuilta http://www.nba.
fi/fi/avustukset/rakennusten_entistamisavustukset

4

Seuraposti
Haku LUNKiin 2014-2015 on nyt käynnissä!

Sukellus tähtiin 2013

Löytyykö seurastasi tai tuttavapiiristäsi uusi lunkilainen? Liikunnan ja urheilun nuorisokomitea
LUNK on päättämässä kaksivuotiskauttaan ja etsii nyt uutta virtaa koneistoonsa toimikaudelle
2014– 2015. Tiedätkö nuoren, joka on kiinnostunut
nuorten asioista urheilun maailmassa? Jos tiedät
jonkun, joka on 18-29-vuotias ja jolla on sanansa sanottavana urheilujärjestöjen maailmassa, lue
ihmeessä eteenpäin.
LUNK on Valon alaisuudessa ja tukemana toimiva nuorten asiantuntijaryhmä, joka toimii kaksivuotiskausittain. Toimintamme perustana on idea siitä,
että nuorten tulisi saada päättää liikunnan ja urheilun saralla enemmän omaa toimintaansa koskevista asioista. Pyrimme lisäämään nuorten liikkumista
ja korostamme heidän päätöksenteko-oikeuttaan
myös kansalaisjärjestöjen ylemmillä portailla, kuten lajiliitoissa ja keskusjärjestöissä. Myös verkostoituminen on tärkeää, joten kuluneella kaksivuotiskaudella LUNK on osallistunut erilaisiin seminaareihin niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Olemme
myös olleet mukana järjestämässä seminaareja
mm. Sinettiseuraviikonloppujen yhteydessä. Lisäksi olemme toimineet näkyvästi kansainvälisissä tapaamisissa ja pidämme tiiviisti yhteyttä mm.
ENGSO:n nuorisojärjestö ENGSO Youthin kanssa.

Aika:		
Paikka:
Järjestäjä:

1.11.2013 - 17.11.2013
Suomi
Sukellusseurat ympäri Suomen

Tänä vuonna sukelletaan tähtiin. Sukella Seurassa –tapahtumassa tavoitellaan seuran yhteistä hauskaa tapahtumaa, joka parhaimmillaan
yhdistää koko seuraa. Mukana on seikkailu/tehtävärata niin snorkkeli kuin laitesukeltajillekin.
Mitä ja miten? Seura valitsee sopivan päivän
itselleen aikaväliltä 1.-17.11.2013 ja järjestää
silloin seuralaisille mahdollisuuden suorittaa
radan. Seura tilaa Liitosta radan materiaalipaketin, jossa valmiiksi suunniteltu rata sekä vähän rekvisiittaa radan rakentamiseen. Samassa
yhteydessä tilataan myös jokaiselle osallistujalle osallistumispaketti, joka sisältää diplomin ja
osallistumislahja.
Edellisissä Sukella Seurassa tapahtumissa on
ollut mukana lähes 500 osallistujaa ympäri Suomea. Laitetaan tänä vuonna paremmaksi!
Seurat voivat ilmoittautua tapahtuman järjestäjiksi heli.halava@sukeltaja.fi -osoitteeseen.
Osallistuvien seurojen kesken arvotaan palkintoja!

Hakulomake www.lunk.fi
Miksi?

Sukella Seurassa -paketteja voit tilata Liiton
verkkokaupasta. Pakettiin kuuluu vähän rekvisiittaa ja yhdet rallirataohjeet per seura. Ilmoittakaa, jos seuranne pitää tapahtumaa useassa
paikassa samaa aikaa ja tarvitsette enemmän
ohjeita ja rekvisiittaa. Muista ilmoittaa osallistujien määrä, jotta kaikki osallistujat saavat oman
pakettinsa!

Komitean päätarkoituksena on lisätä nuorten liikkumista ja edistää nuorten vaikutusmahdollisuuksia kaikilla urheilun päätöksenteon tasoilla.
”Uskomme, että antamalla nuorille mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa omilla ehdoillaan myös harrastuneisuuden määrä lisääntyy. Lisäksi haluamme
luoda enemmän vaikuttamisen mahdollisuuksia
nuorille ja kannustaa heitä tulemaan ja olemaan
osana urheilun kenttää. Nuoria tulee kuunnella niin
tulevaisuuden kuin tämän päivän vuoksi, ja me haluamme olla mukana konkretisoimassa tavoitteita
nuorten vaikuttamisen määrän lisäämisessä urheilun maailmassa”

Uutta puhtia laitesukelluskouluttajakoulutuksessa!
Laitesukelluskouluttajakoulutuksen käytännön järjestelyitä on uudistettu saadun palautteen perusteella. Vuoden 2013 alusta lähtien kurssi on rakentunut 4 moduulista, joiden suorittaminen on
aiempaa joustavampaa. Uudistus on saanut paljon
kiitosta, ja 32 uutta vuoden 2013 aikana valmistunutta laitesukelluskouluttajaa ovat myös merkki
siitä, että uudistus onnistuttiin toteuttamaan seurojen toiveiden mukaisesti.
Vuonna 2014 jokainen moduuli järjestetään
kahteen kertaan, lisäksi järjestetään yksi kurssi siten että kaikki 4 moduulia toteutetaan peräkkäin
viikon aikana.
Lisätietoja mika.rautiainen@sukeltaja.fi

Missä?
LUNK:n hallituksen jäsenillä oli paikkoja SLU:n valiokunnissa sekä puheenjohtajalla paikka Nuoren
Suomen hallituksessa vuonna 2012. LUNK edustaa
ja on tuomassa esiin kansainvälisissä seminaareissa
ja tapahtumissa suomalaisten nuorten näkemyksiä
liikunnasta ja liikkumisesta useita kertoja vuodessa. Lisäksi LUNK on ollut vahvasti mukana rakentamassa ja suunnittelemassa Your Move-suurtapahtumaa sekä TAISTO-koululiikuntakampanjaa.
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