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AJANKOHTAISTA

SeuratueN HaKu oN KÄYNNiStYNYt 

Opetus-	ja	kulttuuriministeriön	myöntämän	seura-
tuen	haku	on	käynnistynyt.	Olkaa	yhteydessä	Su-
keltajaliiton	toimistoon	Heli	Halavaan	tai	Mika	Rau-
tiaiseen	ennen	kuin	lähetätte	hakemuksen,	jotta	
tuen	saanti	ei	jää	ainakaan	muotoseikoista	kiinni.

Hakuaika päättyy 12.12.2014.

Seuratoiminnan	kehittämistuki,	seuratuki,	
on	tarkoitettu	urheilu-	ja	liikuntaseurojen	perus-
toiminnan	kehittämiseen.	Seuratuen	avulla	vah-
vistetaan	seuratoiminnan	laatua,	kehitetään	ja	
uudistetaan	perustoimintaa,	sekä	mahdollistetaan	
liikunnan	harrastaminen	taloudellisesti	erityisesti	
lapsille	ja	nuorille.	

Seuratuen	avulla	vahvistetaan	yhteisöllisyyttä	
ja	tuetaan	seurojen	tekemää	vapaaehtoistyötä.	
Sen	avulla	edistetään	monimuotoisen	liikunnan	
kansalaistoiminnan	toteutumista.

Opetus-	ja	kulttuuriministeriö	julistaa	liikun-
talain	(1054/1998)	9	§	nojalla	haettavaksi	harkin-
nanvaraisen	määrärahan	urheilu-	ja	liikuntaseuro-
jen	perustoiminnan	kehittämiseen.	Edellytyksenä	
on,	että	eduskunta	osoittaa	tarkoitukseen	tarvitta-
vat	määrärahat	vuoden	2015	talousarviossa.
Avustuksiin	sovelletaan	valtionavustuslakia	
(688/2001).	Lisätietoa	ja	hakuohjeet	ministeriön	
sivuilla	seuratukihaku.	Apua	saat	myös	sport.fi-
sivuston	kautta.	

Sukellusturvallisuusseminaari 31.1.2015
Haaga-Helia -talossa, Ratapihantie 13, Helsinki

Ilmoittautuminen 16.1.2015 mennessä
Päivä alkaa klo 9.30 ilmoittautumisella ja aamukahvilla. Tilaisuus päättyy klo 15.

Seminaarin hinta on 55 euroa, Sukeltajaliiton jäsenille 45 euroa. 
Hinta sisältää luennot, aamukahvin ja lounaan. 

• Jäsenalennuksen hyödyntäminen: kirjaudu Sukeltajaliiton sivuille omilla käyttäjätunnuk-
sillasi ennen ilmoittautumista. Näin varmistut siitä, että saat alennuksen. 

• Ilmoittautuminen jäsenetuhintaan tästä

• Ilmoittautuminen ei-jäsenille tästä

• Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, mutta vasta viimeistään eräpäivään men-
nessä maksettu lasku vahvistaa osallistujapaikan varauksen. Paikkoja on rajoitetusti. 

http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/Avustukset_seuratoiminnan_kehittamiseen.html?lang=fi
http://www.sport.fi/urheiluseura/palvelut/apua-urheiluseuralle-yhteydenottopyynto
http://www.sport.fi/urheiluseura/palvelut/apua-urheiluseuralle-yhteydenottopyynto
http://www.sukeltaja.fi/content/fi/11501/160/454/246/246.html
http://www.sukeltaja.fi/content/fi/11501/160/455/246/246.html
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SeurojeN jÄSeNmaKSut 2015

Sukeltajaliitto	vahvisti	vuoden	2015	jäsenmaksut	
kevätkokouksessaan	seuraavasti:

	
jäsenyhdistykset

• aikuiset 26,00 € (2000 tai ennen synty-
neet)  

• norpat 13,00 € (2001-2008 syntyneet) 
• kuutit 0 € (vuonna 2009 ja sen jälkeen 

syntyneet)  
• rinnakkaisjäsen 0 € (jäsen, joka maksaa  

yhden seuran kautta Liiton maksun voi 
olla rinnakkaisjäsenenä muissa seurois-
sa) 

muut

• henkilöjäsenen jäsenmaksu 26,00 € 
• tukijäsen 1000 € 
• yhteisöjäsen 260 €

Sukeltajaliiton	jäsenseurat	ovat	velvollisia	ilmoitta-
maan	jäsenensä	Liiton	rekisteriin.	

Jäsenlista	on	tärkeää	pitää	ajan	tasalla,	että	jä-
senet	saavat	Sukeltaja-lehden.	Uudet	jäsenet	tu-
lee	ilmoittaa	rekisteriin	mahdollisimman	pian.

Sukeltaja-lehti	ilmestyy	helmi-,	huhti-,	kesä-,	
syys-	ja	joulukuussa.
Lehden	osoitteet	lähetetään	painoon	jo	kuukautta	
aikaisemmin.	

JÄSENASIAA

HUOM!

Seuran rekisterin pääkäyttäjät 
muistattehan päivittää Sukeltajalii-
ton jäsentietonne ajan tasalle.

Teettehän muutokset myös 
seuranne kokouksessa valittujen toi-
mihenkilöiden osalta, niin asiat rul-
laavat paremmin.
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aNaLYSoi oma SeuraSi 

Oman	seuran	analyysi	-työkalu	on	ilmainen	tapa	
käynnistää	seurassa	keskustelu	sen	nykytilantees-
ta!	

Työkalu	on	kaikkien	urheiluseurojen	käytössä	
oleva	helppokäyttöinen	kysely,	jonka	avulla	kartoi-
tetaan	seuran	toimivuutta.	Seura	voi	tilata	sähköi-
sen	kyselyn	alla	olevan	tilaus-	ja	taustatietolomak-
keen	kautta.	Tilauksen	lähettämistä	seuraavana	
keskiviikkona	tilaaja	saa	sähköpostiinsa	seurakoh-
taisen	linkin,	jonka	se	voi	lähettää	jäsenilleen	ja	
haluamilleen	sidosryhmille.	

Linkin	takaa	löytyy	lyhyt	kyselylomake,	jonka	
täyttämällä	vastaaja	arvioi	seuraansa	kahdeksasta	
eri	seuratoiminnan	ulottuvuudesta.	Kyselyn	tulok-
set	ovat	automaattisesti	seuran	käytössä.	
Tutustu	sähköiseen	Oman	seuran	analyysi-kysely-
pohjaan	tästä.	
Tutustu	Oman	seuran	analyysin	kokonaistulosten	
yhteenvetoon	tästä.	

Huom!	Jotta	yhteenvedon	vastaukset	näkyvät,	
tulee	yhdistetyistä	aineistoista	tulossivun	oikeassa	
laidassa	klikata	päälle	”Kaikki	vastaajat”.

Tiedot	on	mahdollista	viedä	esim.	powerpoin-
tiin	tulossivun	ylälaidan	”Vie	aineisto”-kohdan	
kautta.	

Yhteenveto	pohjautuu	tähän	mennessä	kyse-
lyyn	vastanneiden	seurojen	tietoihin.

Tulevaisuuskeskustelun	teemoja	tästä.	

Oman	seuran	analyysiin	ja	jatkotoimenpiteiden	
pohdintaan	saat	apua	liikunnan	ja	urheilun	alue-
järjestöiltä,	omasta	lajiliitostasi	tai	muista	valta-
kunnallisista	järjestöistä.	Apua	kannattaa	pyytää!	
Ulkopuolisen	avulla	vaikeampienkin	asioiden	käsit-
tely	on	helpompaa.	

oman seuran analyysin tilaaminen
 
-	Tilaa	Oman	seuran	analyysi	tilaus-	ja	taustatieto-
lomakkeen	kautta.

-	Linkki	kyselylomakkeelle	saapuu	tilaajan	säh-
köpostiin	tilausta	seuraavan	keskiviikon	aikana.	
Saman	viestin	yhteydessä	tilaaja	saa	myös	omaan	
käyttöön	tarkoitetun	vastausten	seurantalinkin.

-	Suosittelemme,	että	kyselylinkki	lähetettävän	
kaikille	seurassa	toimiville	henkilöille,	kuten	jä-
senet,	sidosryhmät	yms.	Mahdollisimman	suuren	
vastausprosentin	saamiseksi	myös	muistutusvies-
tien	lähettäminen	on	suositeltavaa.

VerotuSoHje YHdiStYKSiLLe ja SÄÄtiöiL-
Le oN pÄiVitettY

Päivitetty	yhdistysten	ja	säätiöiden	verotusohje	
(A47/200/2014	)	on	julkaistu		26.6.2014	verohal-
linnon	sivuilla.

Päivityksessä	on	muun	muassa	otettu	huo-
mioon	edellisen,	vuonna	2007	julkaistun	ohjeen	
jälkeen	annetut	Korkeimman	hallinto-oikeuden	
ratkaisut.	Ohjeessa	käsitellään	yhteisöjen,	kuten	
yhdistysten	ja	säätiöiden,	yleishyödyllisyyden	ja	
tulojen	veronalaisuuden	arviointia	tuloverotukses-
sa.	

Ohjeen	tarkoituksena	on	selventää	yleis-
hyödyllisyyden	ja	elinkeinotoiminnan	arviointia	oi-
keuskäytännön	ja	esimerkkien	kautta	yleisimmissä	
yleishyödyllisiä	yhteisöjä	koskevissa	tilanteissa.

SEURATOIMINTAA

SuKeLLLuSpuLLojeN tÄYttöpaiKaN Vaati-
muKSet 

Turvallisuus-	ja	kemikaalivirasto	Tukes	päivitti	
12.8.2014	ohjeitaan	sukelluspullojen	täyttöpaikko-
jen	vaatimuksista.

Päivitetty	ohje	löytyy	Tukesin	sivuilta:

www.tukes.fi	>	Ajankohtaista	>	Tiedotteet		>	Pai-
nelaitteet	>	Sukelluspullojen	täyttöpaikan	vaati-
mukset

http://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=191516833&_k=_Cr4iMnmjTS5IrePHFmCu97E4qUjZ6n8BdSW2DsV0aUpl692btO-mO2xPPMmVWdZ
http://my.surveypal.com/app/access?_d=0&_ssi=243186945&_k=fpOaY34lFTlfCGaKMk4Giec_51kzLAcIfpkE2EIHSB-V9gxvP9FucWr678u_M5E3
http://www.sport.fi/system/resources/W1siZiIsIjIwMTQvMDEvMjEvMTFfMTdfMjlfNDkyX1ZhbG9fVHVsZXZhaXN1dXNuYXZpZ2FhdHRvcmlfMS4wLnBkZiJdXQ/Valo Tulevaisuusnavigaattori 1.0.pdf
http://www.sport.fi/etusivu/aluejarjestot
http://www.sport.fi/etusivu/aluejarjestot
http://www.sukeltaja.fi
http://www.sport.fi
http://www.sport.fi
http://www.sport.fi/urheiluseura/seuratoiminta/johtaminen-kehittaminen/oman-seuran-analyysi
http://www.sport.fi/urheiluseura/seuratoiminta/johtaminen-kehittaminen/oman-seuran-analyysi
http://www.sport.fi/urheiluseura/palvelut/seuratoiminnan-helpdesk
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_ohjeet/Verotusohje_yleishyodyllisille_yhteisoil(33125)
http://www.tukes.fi/fi/Ajankohtaista/Tiedotteet/3Painelaitteet/Sukelluspullojen-tayttopaikan-vaatimukset/
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SEURATOIMINTAA

Kuka on Vuoden paras 2014?

Vuoden seurassa on vireää toimintaa ja hyvä meininki. 
Siellä on kiva harrastaa. 

Vuoden kouluttaja on kouluttajien aatelia – taitava sukeltaja, 
innostava opettaja, hyvä tyyppi.

Vuoden sukeltaja on toiminnallaan noussut itse tai nostanut 
sukelluksen erityisen positiiviseen valoon vuoden kuluessa.

Kenelle tai mille seuralle sinä antaisit nämä 
ja muut Vuoden paras -tunnustukset? 

Kuka tahansa voi ehdottaa palkittavia lähettämällä ehdotuksen 
perusteluineen toiminnanjohtaja Sari Nuotiolle

 sari.nuotio@sukeltaja.fi 31.1.2015 mennessä. 

Palkinnot luovutetaan 
 Liiton kevätkokouksessa 18.4.2015 Helsingissä. 

Palkitsemissäännöt löytyvät www.sukeltaja.fi
 > Materiaalikansio > Säännöt ja ohjeet

Kategoriat ovat:

Vuoden Seura
Vuoden Sukeltaja

Vuoden Norppaseura
Vuoden Norppa

Vuoden Norppaohjaaja
Vuoden Sukelluskouluttaja

Vuoden Räpyläuimari
Vuoden Sukelluskalastaja

Vuoden Vapaasukeltaja
Vuoden Uppopalloilija


