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PÄÄKIRJOITUS

Fiksuja tenavia! Tämä on poimittu Positiivareiden 
aamukirjeestä:

Neuvolassa kysyttiin: Mitä tapahtuu, jos ihminen 
joka ei osaa uida, menee veteen? -Se sukeltaa. 
Entä jos ei osaa uida, eikä sukeltaa? -No, sit voi 
kellua. Entä jos ei osaa uida, eikä sukeltaa eikä kel-
lua? -No, sit ei varmaan kannata mennä veteen ol-
lenkaan. 

Viisaasti vesillä!
   
HELI

SUKELLA SEURASSA 2015

Keväisen norpparallin sijasta on sukella seuras-
sa tapahtumia ympäri Suomen. Seurat ilmoittavat 
tapahtuman, joka sijoituu huhti-toukokuulle ja ti-
laavat sopivan määrän osallistujapaketteja Liiton 
verkkokaupasta. Osallistujapaketti sisältää kuvalli-
set järjestämisohjeet, välineitä joita tarvitaan ra-
dan suorittamiseen ja osallistujille diplomit sekä 
pienet osallistumislahjat.

Tapahtumassa on erilaisia rastitehtäviä 12 kpl, 
joita sukellusparit/ryhmät käyvät tekemässä. Jos 
aikoo tunnissa tehdä kaikki 12 tehtävää, tulee yh-
dessä tehtävässä käyttää enintään 5 minuuttia ai-
kaa. Voitte lisätä myös omia rastitehtäviä tai tarvit-
taessa jättää jotain pois. 

Tämän vuoden tehtävissä tarvittavia taitoja 
ovat: 

Uimataito, veden poljentaa, pelastusuinti 
(krooli ja rintauinti), snorkkelin tyhjennys, taitto, 
jalat edellä pinnan alle meno (yli 10-vuotiailta), su-
keltaminen, parityöskentely, ok- ja alas-merkit. Bo-
nustehtävissä tulee myös kylkiuinti. 

Suoritusten jälkeen kaikille osallistujille jae-
taan todistukset ja pieni osallistumislahja. Jos ha-
luat tehdä tapahtumasta kilpailun, kunkin ikäsarjan 
voittaja on se, joka on saanut puhtaimmin tehtyä 
kaikki suoritukset. 

FB-SIVUT

Norppaohjaajilla on oma Fb-ryhmä. Etsi FB-haku-
toiminnolla Norppaohjaajat-ryhmä. Pyydä saada 
liittyä siihen, niin joku pääkäyttäjistä lisää sinut. 

RIKOSREKISTERIOTTEEN TARKISTA-
MINEN VAPAAEHTOISILTA

Viime vuonna tulleen lain mukaan rikosrekisteriote 
voidaan tarkistaa myös vapaaehtoisilta seuraihmi-
siltä, joilla on henkilökohtainen vuorovaikutus ala-
ikäisen kanssa.

Seura voi pyytää rikosrekisteriotteen, jos
-henkilö on yli 3kk mukana toiminnassa
-henkilö on tullut toimintaan syksyn 2014 jälkeen

Otteessa näkyy vain vakavat väkivalta-, huume- ja 
seksuaalirikokset. Otteen pyytäminen maksaa seu-
ralle. 

Sukeltajaliiton Nuorisovaliokunta suosittelee 
seuroja tilaamaan otteen, mutta myös miettimään 
pelisäännöt seurakohtaisesti keneltä ote pyyde-
tään, kuka toimii yhteyshenkilönä ja miten toimi-
taan, jos otteessa on merkintä rikoksesta.

Lisätietoja: 
http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/tie-
dotteet/2014/05/lakilastenkanssatoimivienva-
paaehtoistenrikostaustanselvittamisestatulivoi-
maan1.5.2014.html

Myös Sukeltajaliiton nuorisopäällikkö Heli auttaa 
pohdinnassa miten seuran kannattaa toimia.

http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/tiedotteet/2014/05/lakilastenkanssatoimivienvapaaehtoistenrikostaustanselvittamisestatulivoimaan1.5.2014.html
http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/tiedotteet/2014/05/lakilastenkanssatoimivienvapaaehtoistenrikostaustanselvittamisestatulivoimaan1.5.2014.html
http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/tiedotteet/2014/05/lakilastenkanssatoimivienvapaaehtoistenrikostaustanselvittamisestatulivoimaan1.5.2014.html
http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/tiedotteet/2014/05/lakilastenkanssatoimivienvapaaehtoistenrikostaustanselvittamisestatulivoimaan1.5.2014.html
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NORPPAOHJAAJAN JATKOKURSSI

Voit tilata seurallesi norppaohjaajakurssin, joko 
pelkästään omalle seuralle tai alueesi seuroille yh-
teisesti. Kurssi maksaa 50 e / hlö ja kurssin hinta 
12 oppilaalla on 500 e. Minimi kurssikoko on 6 hlöä 
ja maksimi kurssikoko per kouluttaja on 12 hlöä. 
Tätä isommille kursseille tarvitaan toinen koulutta-
ja. Hinta sisältää kouluttajan ja matkakulut. Mah-
dollisesti luentotila ja uimahallimaksuista vastaa 
seura/seurat. Kurssi sisältää seuran valitsemat teo-
ria osuudet ja käytännön osuudet. Kurssin kesto 
on noin yksi päivä. Kurssin suhteen noudatetaan 
normaaleja Sukeltajaliiton ilmoittautumis- ja pe-
ruutusehtoja. 

Tilaukset ja tiedustelut: heli.halava@sukeltaja.fi, 
040 7641157

VAPAASUKELLUKSEN TIETOPAKETTI 
OHJAAJILLE !

Vapaasukellusvaliokunta on luonut tietopaketin 
ohjaajille. Jos olet norppaohjaaja, kirjaudu www.
sukeltaja.fi sivuille ja mene kohtaa materiaalit ja 
siellä kohtaan kouluttajanmateriaalit, niin löydät 
tämän uuden materiaalin.

SEALPOINT

18.4.2015 Sealpoint, Espoossa Hotelli Korpilam-
men maisemissa. Osallistu, vaikuta, tapaa muita 
nuoria. n. 15-25 vuotiaita. Mukaan on syytä varata 
uikkarit, perusvälineet ja peseytymisvälineet. Ta-
pahtuma järjestetään samaan aikaan Liiton kevät-
kokouksen aikaan, joten kyytejä voi kysellä myös 
seurojen kokousedustajilta. Paikalle pääsee myös 
julkisilla kulkuvälineillä. Ilmoittautumiset www.su-
keltaja.fi sivujen kautta. Tapahtuma on ilmainen ja 
ilmoittautumiset ovat sitovia. 

JÄSENYYS SUKELTAJALIITTOON

Hox kaikki ohjaajat! Seuran tulee ilmoittaa kaikki 
seuran jäsenet Liittoon, myös kaikki kuutit, norpat 
ja hylkeet. Ohjaajista puhumattakaan! Nyt on sel-
vinnyt, että osa seuroista on jättänyt ilmoittamatta 
jäseniään Liiton jäseniksi. Tämä on sääntöjen vas-
taista ja lisäksi mm. vakuutukset eivät kata näille 
Liiton tapahtumissa sattuneita tapaturmia. Seuro-
jen rinnakkaisjäsenillä pitää olla yhdessä seurassa 
varsinainen jäsenyys, josta pidätetään Liiton jäsen-
maksu ja sen jälkeen voi olla toisessa seurassa rin-
nakkaisjäsenenä. Ei siis voi olla kahdessa seurassa 
rinnakkaisjäsenenä. 

TIENAA SEURALLESI RAHAA!

Tienaa seurallesi rahaa! Ottakaa vastuu Gymnaest-
rada 2015 koulumajoituksen valvonnasta ja pääset 
toivottamaan kansainväliset vieraamme tervetul-
leiksi Suomeen! Samalla yhdistyksesi tienaa rahaa 
valvonnasta sekä kioskin pidosta. Ilmoittautuminen 
on alkanut, kouluja jaetaan ilmoittautumisjärjes-
tyksessä.

http://www.gymnaestrada.fi/vapaaehtoiset/koulu-
valvonta/

TAPAHTUMAKALENTERI

13-15.3.  Norppaohjaajakurssi Eerikkilässä
7.3.   Sukeltajafoorumi, Helsinki
21.3.   Valokuvausseminaari, Helsinki
huhtikuu-toukokuu 
  Sukella seurassa tapahtumat  
  ympäri Suomen
18.4.   Liiton kevätkokous ja Seal  
  point2015, Espoo
18-19.4.  Nuorisovastaavakurssi, Nastola
18-19.4.  VOK koulutukset ympäri Suomen
16.5.  Wear It -kampanja
25-26.4. tai 23-24.5. 
  kuuttiohjaajakoulutus, Pk-seutu

Find us on Facebook Badge CMYK / .eps
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