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PÄÄKIRJOITUS

Kohta loppuu vuosi ja treenit ovat loppuneet jo 
monessa seurassa. Sukella seurassa -tapahtuma 
keräsi seuroissa noin 350 osallistujaa ja oli osalle 
se kauden päätöstapahtuma. Ensi vuonna pidetään 
mahdollisesti kaksi norpparallia eri puolilla Suomea 
ja Sukella seurassa -tapahtuma on tauolla. Vuo-
den aloituskokouksessa pohditaan, mitä kaikkea 
voidaan vuoden aikana toteuttaa ja mitä tapahtuu 
seuraavina vuosina. Ideat ovat aina tervetulleita! 

Tiedotamme edelleen pääosin norppapostin, 
nettisivujen, Facebookin Sukeltajaliiton ja norppa-
ohjaajien oman sivun sekä Sukeltaja-lehden kaut-
ta. Aina voi kuitenkin kysellä suoraan, jos joku asiaa 
askarruttaa tai vastausta ei edellä mainitusta löydy. 

Seuravierailuja tehdään jonkin verran toivei-
denne mukaan. Erityisesti toivomme, että seurat 
osallistuvat aluetapaamisiin, joissa voi verkostoitua 
alueen muiden seurojen kanssa ja kuulla uusimmat 
uutiset sekä päivittää tietojaan. Sinettiseuroihin on 
luvassa auditointikierros ensi vuoden aikana. 

Nyt on aika levähtää hetki ja kerätä voimia seu-
raavaan kauteen. 

Lämmintä joulun aikaa ja sukellusrikasta vuotta 
2014!

Heli Halava

VUODEN ALOITUSKOKOUS

Vuoden aloituskokous Valo talolla 11.1.2014 on 
yhteinen vuoden avaus, jossa Sukeltajaliiton valio-
kunnat ja hallitus kokoontuvat pohtimaan tulevaa 
vuotta. Nuorten ryhmä kokoontuu tämän jälkeen.

ALUETAPAAMINEN

Sukeltajaliitto järjestää aluetapaamisen Tampereen 
Holiday Inn –hotellissa (Yliopistonkatu 44) lauan-
taina 8.3.2014 alkaen klo 9.

Mistä aiheista toivotte tietoa tai haluatte kes-
kustella? Ideoita ja toiveita voi laittaa: markku.lei-
nonen@sukeltaja.fi 

Ohjelma päivittyy myöhemmin Liiton sivujen 
tapahtumakalenteriin.

Ilmoittautumiset tapahtumakalenterin kautta. Il-
moittautuessa merkitse, mikäli tarvitset majoitusta 
7.-8.3. Majoitushinnat Holiday Inn hotellissa 1 hh 
69 eur/yö ja 2 hh 82 eur/yö.

Liiton hallituksen kokous järjestetään Tampereella 
samana päivänä.

KOULUTUSSEMINAARI

Sukeltajaliiton laitesukellus- ja turvallisuusva-
liokunta järjestää koulutusseminaarin lauantai-
na 18.1.2014 Helia-talon auditoriossa osoittees-
sa Ratapihantie 13, Helsingin Itä-Pasila.

Seminaari alkaa kello 10:00 (ilmoittautuminen 
ja kahvi jo kello 9:30 alkaen), ja päättyy kello 
16:00

Ohjelmassa mm:

• Valmiit sukeltajat mukaan seuratoimin-
taan?

• Nuorten osallistaminen
• Sukellusseuran viestintä
• Oppimisen tulevaisuus
• Sukelluskuvaus kurssina
• Seoskaasun täyttöpaikan vaatimukset
• Sukellusturvallisuus ja tapahtumaraportit
 
Seminaarin hinta on 50 euroa. Hintaan sisältyy 
lounas ja kaksi kahvia. 

Ilmoittautumiset viimeistään 6.1.2014 men-
nessä www.sukeltaja.fi –sivujen tapahtumaka-
lenterin kautta.

PS: Samaan aikaan Messukeskuksessa Matka-
messut. Ota viikonloppu vapaaksi ja tee yhdis-
tetty seminaari- ja messumatka Helsinkiin!

POHJOIS-SUOMEN KURSSIVIIKKO

Kurssiviikko Pohjois-Suomessa. Nyt mahdollisuus 
vaikuttaa!

6-7.7.2014 järjestetään norppaohjaajakurssi Poh-
jois-Suomessa. Ja kysynnän mukaan viikolla 24 
voidaan järjestää snorkkelisukelluskouluttaja-, ter-
vetuloa ohjaajaksi- ja kuuttiohjaajakursseja tuol-
la viikolla. Ota tammikuun aikana yhteyttä heli.
halava@sukeltaja.fi, jos seurastanne olisi tulijoita 
näille kursseille. Kurssin pitopaikka on Rokuan kun-
toutuskeskus tai Rovaniemen urheiluopisto tai muu 
vastaava paikka Pohjois-Suomessa.

mailto:markku.leinonen@sukeltaja.fi
mailto:markku.leinonen@sukeltaja.fi
http://www.sukeltaja.fi/content/fi/11501/2321/413/413.html
http://www.haaga-helia.fi/fi/tietoa-haaga-heliasta/yhteystiedot/pasila
http://www.sukeltaja.fi
mailto:heli.halava@sukeltaja.fi
mailto:heli.halava@sukeltaja.fi
http://www.facebook.com/pages/Sukeltajaliitto-ry/250289625032409
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NORPPAOHJAAJAKURSSI

Norppaohjaajakoulutus Tampereella Varalan urhei-
luopistolla 11.-13.04.14. Ilmoittautuminen on alka-
nut!

Kurssi on tarkoitettu yli 15-vuotiaille snorkkeli 
(S2)- tai laitesukeltajille tai uimaopettajille, jotka 
ovat kiinnostuneet 7-15 -vuotiaiden ohjaamisesta 
ja norppatoiminnasta snorkkelisukelluksen parissa.

Kurssi antaa tietoa lasten urheilun lähtökohdis-
ta, ohjaajan roolista, harjoituskertojen suunnitte-
lusta ja toteutuksesta sekä taidon opettamisesta 
ja oppimisesta. Kurssiin kuuluvat myös sukellustai-
dot sekä uintitekniikat sekä pelit ja leikit vedessä. 
Kurssi antaa valmiudet toimia seurassasi norppa-
toiminnan ja norpan taitoradan ohjaajana.

  Hinta: 250 euroa sisältää opetuksen, materi-
aalin, majoituksen, ruokailun ja kurssin hyväksy-
tysti läpäisseille postitetaan Liiton Norppaohjaaja-
kortti.

Kurssille mahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä 
enintään 16  osallistujaa.

Ennen kurssille tuloa osallistujille lähetetään 
ennakkotehtävät ja linkkejä materiaaleihin, jotka 
auttavat ennakkotehtävien teossa ja orientoitu-
maan kurssin. Kurssi alkaa pe klo: 17, jota ennen 
kurssilaiset majoittuvat ja ruokailevat. Kurssi päät-
tyy sunnuntaina klo 16 mennessä.

Ilmoittautumiset Liiton tapahtumakalenteriin!

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

Kysymys
Onko vuonna 2014 snorkkelisukelluskouluttaja 
kurssia? 

Vastaus
Kyllä on. Tarkka päivämäärä (keväällä kuitenkin) ja 
pitopaikka (Riihimäki? Tre?)  ovat vielä auki.  Kan-
nattaa seurata www.sukeltaja.fi sivuja.  Ja toinen 
kurssi mahdollisesti Pohjois-Suomessa. 

Kysymys
Minulla on juttuidea ja tuunausvinkki Sukeltajaleh-
teen. Miten toimin? 

Vastaus
Ota yhteyttä Kristiinaan kristiina.karila@sukeltaja.
fi ja neuvottele hänen kanssaan jutun julkaisusta.

Sukeltajaliiton toimisto on suljettuna 
24.12.2013-1.1.2014

http://www.sukeltaja.fi/content/fi/11501/2323/413/413.html
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VOK-SUPERVIIKONLOPPU

Tule oppimaan ja kehittämään itseäsi valmentajana 
ja ohjaajana Liikunnan aluejärjestöjen VOK-super-
viikonloppuihin!

VOK-superviikonloput järjestetään eri puolilla 
Suomea kevään 2014 aikana. ESLUn alueella VOK-
superviikonloput järjestetään 4. - 6.4.2014 sekä 
31.10. - 2.11.2014. 1-tason valmentaja- ja ohjaa-
jakoulutuksen (VOK-1) yleisopinnot saa suoritettua 
osallistumalla molempiin VOK-superviikonloppui-
hin. Lisäksi koulutukseen osallistujan tulee suorit-
taa mahdolliset lajiliiton edellyttämät lajiopinnot, 
joista sovitaan lajikohtaisesti.

VOK-1-koulutuksen tavoitteena on luoda val-
mentajille ja ohjaajille perusta yksittäisen harjoi-
tuskerran laadukkaaseen toteuttamiseen. Koulutus 
noudattaa kansallisen VOK:in perusteita. Supervii-
konlopun aikana voi ilmoittautua joko kaikkiin tai 
yksittäisiin teemakoulutuksiin oman kiinnostuksen 
mukaan.

Viikonlopun ohjelma
Perjantai 31.10.
• Ihmisen elinjärjestelmät ja harjoittelu (3 h)

Lauantai 1.11.
• Kasvua ja kehitystä tukeva harjoittelu (2 h)
• Valmentajana ja ohjaajana kehittyminen (2 h)
• Herkkyyskausien huomiointi harjoittelussa (4 

h)

Sunnuntai 2.11.
• Fyysinen harjoittelu: voima, nopeus, 

kestävyys ja liikkuvuus (7 h)

Hinta: 
VOK-superviikonloppu yhteishintaan 140 
euroa. 
Hinta: kurssin pituus 2 - 3 h: 26 euroa 
Hinta: kurssin pituus 4 - 6 h: 48 euroa 
Hinta: kurssin pituus 7 - 9 h: 68 euroa

LIIKUN HALLITUKSEEN?

LiikUn hallitukseen valitaan vuoden 2014 ensim-
mäisessä hallituksen kokouksessa kaksi nuorta läs-
näolo- ja puheoikeudella. 

Tavoitteena on edistää nuorten vaikutusmah-
dollisuuksia ja nuorten näkemyksien esille tuomista 
heitä itseään koskevissa sekä kiinnostavissa asiois-
sa. 

Nuori, kiinnostaako sinua mahdollisuus vaikut-
taa lounaissuomalaisen liikunnan kehittämistyö-
hön?  Valintaan vaikuttavat nuoren motivaatio, lii-
kunta- ja järjestötausta sekä muu aktiivisuus.

Laita tietoja itsestäsi viimeistään 15.1.2014
Rea Hietanen p. 040 9000 841, 
rea.hietanen@liiku.fi

http://www.liiku.fi/?x21756=509315

http://www.riusuk.net/melqqu-2014/
http://www.vierumaki.fi/valmennusseminaari/
mailto:rea.hietanen@liiku.fi
http://www.liiku.fi/?x21756=509315
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PERUUNTUMISEHDOT

Ohjaaja- ja kouluttajakurssien ilmoittautumis- ja 
peruutusehdot

Ilmoittautuminen

• Sukeltajaliiton järjestämille ohjaaja- ja koulut-
tajakursseille ilmoittaudutaan www.sukeltaja.
fi –sivujen tapahtumakalenterin kautta.

• Kurssin ennakkotehtävien palautuksen yhte-
ydessä on palautettava myös seuran/yhtei-
söjäsenen nimenkirjoittajan allekirjoittama 
esityslomake.

• Kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjes-
tyksessä, mutta vasta viimeistään eräpäivään 
mennessä maksettu lasku vahvistaa osallistu-
japaikan varauksen.

• Esityksen tekevä seura/yhteisöjäsen on velvol-
linen varmistamaan, että oppilas täyttää kou-
lutuksen pääsyvaatimukset. Sukeltajaliitolla 
on oikeus evätä oppilaalta osallistumisoikeus 
kurssille jos jokin pääsyvaatimuksista ei täyty. 
Tällöin osallistumismaksua ei palauteta.

Laskutus

• Kurssi laskutetaan lähtökohtaisesti seuralta tai 
yhteisöjäseneltä.

• Mikäli halutaan, että laskutetaan osallistujaa 
itseään, siitä on ilmoitettava ilmoittautumislo-
makkeen lisätietoja-kentässä.

• Jos laskutusosoitetta muutetaan sen jälkeen, 
kun lasku on jo ehditty kirjoittaa, uuteen 
laskuun lisätään tästä syntyneet ylimääräiset 
kustannukset.

Peruutusehdot

• Peruutuksista on aina ilmoitettava kirjallisesti. 
Ilman peruutusta poisjääneille osallistumis-
maksua ei palauteta.

• Mikäli osallistuminen tapahtumaan perutaan 
viimeistään 30 päivää ennen kurssin/tapahtu-
man alkua, osallistumismaksu palautetaan vä-
hennettynä toimistokulujen (8,50 €) osuudella.

• alle 1 vko kurssiin: peritään 100% kurssin 
hinnasta

• 1-2 vko kurssiin:peritään 50% kurssin hinnas-
ta

• 2-4 vko kurssiin: peritään 30% kurssin hin-
nasta

• Lääkärintodistuksella vahvistetussa sairastapa-
uksessa osallistumismaksu palautetaan toimis-
tokuluilla vähennettynä.

• Koulutuksen läpäisyvaatimusten täyttäminen
• Jos joku kurssin läpäisyvaatimuksista ei täyty, 

oppilaalla on oikeus yrittää korkeintaan kaksi 
kertaa uusia puutteellinen suoritus hyväksyt-
tävästi. Laiminlyöty/tekemättä jätetty suoritus 
on automaattisesti hylätty.

• Kurssin järjestäjällä ja suorituksen vastaanot-
tajalla on oikeus periä uusinta- tai rästisuori-
tuksen vastaanottamisesta aiheutuvat kulut.

• Kurssi on suoritettava loppuun 12 kuukauden 
sisällä sen aloittamisesta.

• Kurssin hyväksytty läpäiseminen edellyttää 
koulutuksen kaikkien osien hyväksytyn suorit-
tamisen lisäksi kouluttajalle sopivan käytöksen 
ja asenteen johdonmukaista osoittamista.

• Osallistumismaksua ei palauteta kurssin 
keskeytyessä oppilaasta johtuvista syistä, tai 
mikäli oppilas ei saavuta kurssin läpäisyvaati-
muksia.

Sitovuus

• Sukeltajaliitolle varataan oikeus tehdä aika-
tauluihin muutoksia, ja peruuttaa tapahtumia 
tarvittaessa, mm. vähäisten ilmoittautumis-
määrien vuoksi.

• Sukeltajaliitto pidättää oikeudet muutoksiin.


