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Norppaposti

Hei kaikki norppaohjaajat ja ”norppatoimin-
tamieliset”

Norpan pesintä Suomessa on tänä vuonna onnis-
tunut lehtitietojen mukaan erittäin hyvin ja monta 
sukellustoiminnassa vapaaehtoisena työskentele-
vää henkilöä on kanssa saanut omia ”kuutteja”. 
Tämän takia osa vanhoista tutuista toimijoista on 
nyt sivussa hetkenaikaa ja tämä osaltaan näkyy 
myös esim. nuorisopuolen koulutuksissa. Mutta 
meille on myös uusia innokkaita hylkeitä eli nuor-
ten ryhmä, joka puo-
lestaan järjestää ihan 
uudenlaista toimintaa 
ikäisilleen. Eli nuorisotoi-
minnassa on yhtä paljon 
tapahtumia kuin aikai-
semminkin, mutta mu-
kana on ihan uudenlaisia 
tapahtumia. Kannustan-
kin kaikkia haastamaan 
itsensä ja kokeilemaan 
jotain uutta!

Myös minä olen rakentanut omaa pesää ja sen 
myötä sukunimeni on nykyisin Halava. Lisäksi jään 
toukokuun lopussa pois nuorisopäällikön tehtä-
vistä noin vuodeksi oman kuuttihaasteen pariin. 
Valitettavasti en tässä vaiheessa tiedä kuka hoitaa 
tehtäviäni elokuusta lähtien. Kannattaa siis tarkis-
taa Liiton nettisivuilta kehen ottaa yhteyttä, kun 
on nuorisotoimintaan liittyvää asiaa. Muutenkin 
Liiton nettisivuilta löytyy ajankohtaiset asiat ja 
ilmoittautumiset lähes kaikkiin Liiton koulutuksiin 
ja tapahtumiin.

Aurinkoista ja sukellusrikasta kesää!

Heli

NuorisovaliokuNta vuoNNa 2010

Lilli Pykäläinen, puheenjohtaja
Anni Ahonen-Bishop
Anu Laine, tiedottaja
Patrick Lybeck
Ossi Mantere, sihteeri
Irene Savolainen
Timo Suominen

Nuorten ryhmä
Laura Torkkeli, tutor
Ilona Lindström
Astrid Mannerkoski
Mimi Rantanen
Juha Toivonen
Oona Tuuri

tulevia tapaHtumia

Nuorten laitesukellusleiri
28.6-2.7.2010 Haiduksen saarella Uudenkaupun-
gin edustalla. Ilmoittautumiset päättyy 28.5.2010. 
Lisätiedot ilona.lindstrom@sukeltaja.fi

ohjaajapäivät 
Lahdessa 28-29.elokuuta!

Lauantaina on kaikille yhteinen avaus ja Sukel-
tajaliiton kuulumiset. Sitten jakaannutaan kiinnos-
tuksen mukaan seuraaviin koulutuksiin: Monen-
laista menijää, tervetuloa ohjaajaksi tai snorkel 
diver rescue -kurssi. Iltapäivän lopuksi on kaikilla 
käytännön harjoituksia uimahallilla. 

Sunnuntaina on tarjolla DAN BLS kurssi ja 
snorkel diver rescue kurssin toinen päivä.

Päivien hinta on: 
Lauantai 35 euroa (Monenlaista menijää ja ter-
vetuloa ohjaajaksi-koulutukset), sunnuntai (DAN 
BLS) 65 euroa ja la-su kestävä snorkel diver kurssi 
130euroa. Kauempaa tuleville snorkel diver kurs-
silaisille suositellaan majoittumista hotellissa tai 
muutoin Lahdessa sillä lauantain tulee kestämään 
myöhään ja sunnuntaina aloitetaan aikaisin.

Majoitus: 
78 euroa yö (1hh/2hh)

Ilmoittautumiset:  
6.8 mennessä Sukeltajaliiton nettisivujen kaut-
ta.  DAN BLS koulutukseen ja snorkel diver rescue 
koulutuksiin ilmoittaudutaan kurssien kautta ja oh-
jaajapäiviin tapahtumien kautta.

mailto:ilona.lindstrom@sukeltaja.fi
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monenlaisia menijöitä -koulutus tuo 
apua ohjaajan arkeen
Keskustelu ja kokemusten jakaminen tuovat oh-
jaajille tärkeää vertaistukea ja apuvälineitä Nuoren 
Suomen yhdessä ESLU:n kanssa järjestämässä 
Monenlaisia menijöitä –koulutuksessa, jota on jär-
jestetty pilottina nyt neljä kertaa.

Jokaisessa liikuntaryhmässä on nykyään 
monenlaisia menijöitä: on taitavia, kömpelöitä, 
aloittelijoita, kokeneita, vilkkaita, arkoja, eri kieltä 
puhuvia ja monia muita. Kaikille onnistumisia ja 
liikunnan iloa sisältävän tuokion rakentaminen 
on tällöin ryhmän ohjaajalle haastavaa, ja tästä 
kolmen tunnin Monenlaisia menijöitä –koulutuksen 
suunnittelu sai alkunsa.

”Fokus on ryhmän hallintaan tähtäävissä 
apuvälineissä ja yksilöllisessä huomioimisessa. 
Ohjaajan tärkeitä apuvälinteitä ovat jäsentäminen, 
monikanavainen kommunikointi ja havainnointi 
suunnittelun tukena”, Sari Rautio Nuoresta Suo-
mesta kertoo koulutuksen sisällöstä.

NuorisopÄÄllikÖN siJaisuus

Nuorisopäällikkö johtaa Sukeltajaliiton nuorisotoiminnan toteuttamista, kehittämistä ja suunnittelua 
jatkuvassa yhteistyössä Liiton valiokuntien ja seurojen kanssa.

Tehtävässä tarvitaan aktiivista työotetta, aitoa innostusta nuorisotyöhön ja kykyä itsenäiseen 
työskentelyyn. Järjestötoiminnan ja sukelluslajien tietämys ja kokemus ovat eduksi. Hyvät yh-
teistyö- ja viestintätaidot sekä joustavuus ovat välttämättömiä tehtävässä menestymiseksi. Olet 
valmis matkustamaan ja työskentelemään tarvittaessa myös viikonloppuisin.

Kerro miksi juuri sinä olisit oikea henkilö tähän tehtävään! Haastattelut tehdään kesäkuun aikana ja 
sijaisuus täytetään elokuusta alkaen seuraavaan kesään asti. 

Liiton toimisto on suljettuna kesälomien vuoksi 5.7. - 25.7.2010.
Palkkatoivomuksin varustetut hakemukset 28.6.2010 mennessä: Sukeltajaliitto ry, toiminnanjohtaja 
Sari Nuotio, Radiokatu 20, 00093 SLU tai sähköpostilla sari.nuotio@sukeltaja.fi. 
Tiedustelut: Sari Nuotio 09-3481 2257.

Yhteystiedot  Toiminnanjohtaja Sari Nuotio 09-3481 2257 sari.nuotio@sukeltaja.fi, www.sukeltaja.fi

Työpaikan osoite  Radiokatu 20, 00093 SLU 
Palkkaus  sop. mukaan
Työ alkaa  sop.mukaan elokuussa 2010 
Työaika  kokopäivätyö, tai esim. 75%
Työn kesto  6 - 12 kk, ensi kesään saakka sop.mukaan

Haku päättyy  28.06.2010 

snorkel rescue Diver -kurssi 
pidetään Ohjaajapäivien yhteydessä 28.8 - 
29.8.2010 Lahdessa.

Pääsyvaatimuksena on 15 v ikä, sekä vähin-
tään CMAS S2/NAUI Skin Diver kurssi tai laitesu-
kelluskurssi. Minimi osallistujamäärä 4 oppilasta 
maksimi 8 oppilasta.

Kortitusvaatimuksiin kuuluu myös voimassa-
oleva ensiapupätevyys. (Huom! Ohjaajapäivillä 
voit myös käydä ensiapukurssin).

Kurssin ohjelmaan kuuluu lauantaina 6 tuntia 
teoriaa ja 1-2 tuntia allasharjoituksia. Sunnuntaina 
on teoriakoe ja avovesiharjoituksia. 

Tämä kurssi antaa valmiudet osallistua Snork-
kelisukelluskouluttajakurssille, sillä sen yksi kor-
titusvaatimus on Rescue Diver kurssin käyminen. 
Kurssin suorittanut saa Sukeltajaliiton Snorkel 
Rescue Diver -kortin. Jos kurssilaisella on laite-
sukelluskortti, hän voi sopia kouluttajan kanssa 
lisäharjoituksista laitteilla erillisenä ajankohtana, 
jonka jälkeen hänet voidaan kortittaa NAUI Rescue 
Diveriksi. Nämä kustannukset eivät kuulu kurssi-
hintaan. 

mailto:sari.nuotio@sukeltaja.fi
mailto:sari.nuotio@sukeltaja.fi
http://www.sukeltaja.fi
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snorkkelisukelluskouluttajakurssi
Pajulahden Urheiluopistolla Nastolassa
10.-12.9 I-osio
24.-26.9 II-osio. 

Hinta: 450 euroa

Ilmoittautuminen kuukautta ennen kurssia Liiton 
nettisivujen kautta. 

Norppaohjaajakurssi 
1.-3.10 Varalan urheiluopistolla Tampereella. 

Hinta:250 euroa. 

Ilmoittautuminen kuukautta ennen kurssia Liiton 
nettisivujen kautta.

Nuorten ohjaajien iDeaviikonloppu
26.-28.11.2010 Varalassa! 15-20 vuotiaille ohjaa-
jille tarkoitettu ideaviikonloppu. Luvassa lisää leik-
kejä leikkipankkiin, ohjaamisharjoituksia ja tietysti 
mukavaa yhdessä oloa unohtamatta.

Hinta: 150€. 

Ilmoittautumiset 26.10.2010 mennessä.

Norpparalli 
Lappeenrannassa 6-7.11.2010

kuuttiohjaajakurssi 
19-21.11.2010 Helsingissä. Hinta: 200 euroa.

Nuorten toimintaa nuorille! 
Your Move kiertue http://tapahtumat.yourmove.
fi/on-tour-2010  ja suurtapahtuma 27.5-1.6.2011 
Helsingissä. Myös Sukeltajaliitto on mukana suur-
tapahtumassa. Mukaan suunnittelemaan ja järjes-
tämään tapahtumaa mahtuu vielä paljon nuoria. 
Lisätietoja: mimi.rantanen@sukeltaja.fi 

muistattehan Nuoren suomen verkko-
lehdet! 
Niistä löytyy vinkkejä niin treeneihin kuin seuratoi-
mintaan.

Junnukoutsi on Nuoren Suomen uusi verkko-
lehti lasten ja nuorten parissa toimiville ohjaajille 
ja valmentajille. Se kertoo ajankohtaisista asioista, 
tutkimustuloksista, kertoo kokemuksista kentältä 
ja kentän laidalta sekä toimii keskustelujen avaa-
jana.
 Ja kannattaa myös kurkkia mitä löytyy koulujen 

ja päiväkotien sivuistoilla on puheenaiheena ja 
vinkkeinä.  
http://www.nuorisuomi.fi/verkkolehdet

Facebookissa 
on omat sivut norppaohjaajille. Liity mukaan! 
Siellä voit vaihtaa ajatuksia muiden norppaohjaaji-
en kanssa, saada ajantasaista tieto tapahtumista, 
kilpailuja jne. Myös Sukeltajaliitolla on omat FB 
sivut.

materiaalit

Norpan taitoradan kortitus
Norppaohjaajat ja snorkkelisukelluskouluttajat 
voivat ottaa vastaan norpan taitoradan suorituksia 
ja kortittaa taitoradan suorittaneet Norppasukelta-
jiksi. Kortituspaketit tulee tilata 
www.sukeltaja.fi - > verkkokauppa -> haku: kor-
titus niin löytyy norpan taitoradan kortituspaketti. 
Paketti sisältää kortituslomakkeen ja turvaohjeet.

snorkkelisukellus -kirja
ilmestyy vuoden 2010 aikana. Samaan aikaan 
uusitaan snorkkelisukelluksen kortituspaketteja. 
Seuraa nettisivuja ja norppapostia. 

uudet materiaalit tilattavissa 
verkkokaupasta!
Ruotsinkieliset: snorkkelisukeltajan työkirja (Snor-
kelfridykarens arbetsbok) ja kuuttikirja (Kutar-
nas bok) ovat ilmestyneet. Molempien hinta on 3 
euroa kappale.

Kuuttiohjaajan starttipaketti sisältää 10 val-
mista harjoituskertaa perhesukellukseen ja muu-
hunkin vesitoimintaan ohjeineen, altaalle otetta-
vine kuvineen sekä ohjaajan muistikortteineen. 
Hinta 75€.

Myös kuuttidip-
lomi on saatava-
na. Kuuttiohjaajat 
voivat jakaa sitä 
perhesukellus toi-
minnassa mukana 
olleille kuuteille. 
Hinta 0.50 euroa 
kappale. Minimi 
tilausmäärä on 10 
kpl:tta ja se yli 
voidaan tilata yksit-
täin.
  

http://tapahtumat.yourmove.fi/on-tour-2010
http://tapahtumat.yourmove.fi/on-tour-2010
http://tapahtumat.yourmove.fi/your-move-2011-suurtapahtuma
mailto:mimi.rantanen@sukeltaja.fi
http://www.nuorisuomi.fi/verkkolehdet
http://www.sukeltaja.fi
http://www.sukeltaja.fi/content/fi/11501/17/3/246/246.html
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