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• Etsitään kirjoittajia, kuvaajia ja piirtäjiä

• Kurssit ja tapahtumat

• Junnuenergiaa ja tukiasioita

• Kummiseurat 
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Tätä julkaisua saa ja tulee edelleen 
välittää kaikille vähänkin asiasta 
kiinnostuneille tahoille. T: Norppapostin 
toimitus



Sukeltajalehti on jokaisen Sukeltajaliittoon kuulu-
van jäsenetu. Jokaisessa Sukeltajassa on lapsille ja 
nuorille tarkoitetut Norppasivut. Sivuille kaivataan 
kuitenkin enemmän juttuja, joita lapset ja nuoret 
ovat itse tehneet. Jos seurastanne löytyy juttujen 
tekijöitä, valokuvia, piirroksia jne. niin laittakaa nii-
tä tulemaan minulle tänne Liiton toimistoon, niin 
vien ne eteenpäin toimitusneuvostoon.

Kirjoittajia, kuvaajia ja piirtäjiä

Kaikesta Norppa-
postiin liittyvästä 

lisätietoja:

nuorisopäällikkö 
Kari Malvinen

(09) 3481 3190 
tai 

kari.malvinen
@sukeltaja.fi.E
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 ETSITÄÄN!

Liikkuva Lapsi 

-lehti tavoittaa 

suomalaiset lasten 

liikuttajat ja 

lasten liikunnan 

päättäjät!

11,50€

TILAA NYT
Liikkuva Lapsi -lehti itsellesi /  
työpaikallesi/seurallesi/yhteisöllesi!
• Lehti täynnä monipuolista tietoa  lasten  
 ja nuorten liikunnasta ja urheilusta,  
 tapahtumista, haettavista tukimuodoista  
 sekä tarjolla olevista koulutuksista

 • Lehti esittelee paikallisia hankkeita  
 ja ratkaisuja

• Joka numerossa uudet liikuntavinkit

• Vuosikerta 3 numeroa 
 sis. Liikkuva koululainen 
 -teemanumeron

Tarkemmat tiedot sekä 
tilauslomake www.nuorisuomi.fi

Palvelunumero 040 771 1177



Norppaohjaajakurssi 13.-15.4.2007 
Varalan urheiluopisto, Tampere

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

Hinta: 250 euroa 

Ilmoittautumiset viimeistään 16.3.2007 

Kirjallinen ilmoittautuminen on pakollinen. 

Lisätiedot ja molempien kurssien ilmoittautumiset 
www.sukeltaja.fi

DIVE-äksön 31.3-1.4.2007 
Hämeenlinnassa 

Lauantaina vauhdikas sukelluspäivä ja sunnuntai-
na ritariseikkailu Hämeen linnassa. Ohjaajien info-
päivä sunnuntaina. Ilmoittautumiset 2.3. mennes-
sä: kari.malvinen@sukeltaja.fi

Valtakunnallinen Norppaleiri 
2.-5.8.2007, Rovaniemi

Yllä mainitut kurssit ja tapahtumat tulevat olemaan 
Sukeltajaliiton nuorisovaliokunnan järjestämiä.

Ilmoittautumiset kirjallisena seuroittain ilmoit-
tautumislomakkeella joko sähköpostilla 
office@sukeltaja.fi tai fax (09) 3481 2516.
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Tapahtumien ja koulu-
tuksien peruutus-
ehdot:

Viimeisen ilmoittautumispäi-
vän jälkeen tehdyistä peruu-
tuksista veloitetaan 30 % 
kurssin/tapahtuman hinnasta. 
Peruutuksista tulee aina 
ilmoittaa, ilman peruutusta 
poisjääneiltä veloitetaan koko 
kurssin/tapahtuman hinta. 
Sairastapauksissa palautamme 
kurssi/tapahtumamaksun 
lää-kärintodistusta vastaan 
vähennettynä toimistokuluilla 
(8,50 euroa).

Kurssi/tapahtuma voidaan 
peruuttaa järjestäjien taholta, 
mikäli ilmoittautuneita ei 
ole riittävästi. Sukeltajaliitto 
pidättää oikeuden muutoksiin.

Snorkkelisukellusleiri 1.-7.7.2007 Fynshoved Camping, Tanska 
Leirin hinta on 800 Tanskan kruunua (DKK) eli noin 107 euroa.

Telttamajoituksen sijasta voi varata myös mökin. Paikalle odotetaan noin 150 nuorta snorkkeli-
sukeltajaa. Tanskan lisäksi myös Ruotsista, Norjasta ja Irlannista on tulossa väkeä.

Lounasta pääsee valmistamaan itse kukin jossain vaiheessa leiriä eli perunankuorijoita tarvitaan. 
Ruotsin ja englannin kielellä pärjää hyvin.

Tanskan Liiton nettisivut löytyvät osoitteesta: http://www.sportsdykker.dk/index.php?pid=1 ja 
kohdasta KALENDEREN voi käydä tarkastelemassa viimeisiä tiedotuksia leiristä

Yhteyshenkilönä suomalaisille snorkkelisukeltajille toimii Markus Korpela Nousu ry:stä. markus.
korpela@sukeltaja.fi p. 0400 608 593 ja Liiton nuorisopäällikkö Kari Malvinen kari.malvinen@
sukeltaja.fi p. 040 764 1157.

Tanskan Sukeltajaliitto vastaa leirijärjestelyistä. Leiri ei ole Suomessa toimivan Sukeltajalitto 
ry:n tai Liiton Nuorisovaliokunnan järjestämä tapahtuma. Tanskan leirin peruutusehdot löyty-
vät jo mainitusta Tanskan Sukeltajaliiton internetsivuosoitteesta.



Tilava sisätila ja säädettävä kiristysnyöri. 
Ulkopuolella kaksi taskua vetoketjuilla.
Takatasku arvotavaroille.
Tilavuus n. 25 litraa.
Mitat 32x14x44 cm.

Laadukas HUSKY:n 
villapipo fl eecevuorella.

LISÄÄ TUOTTEITA 
      OSOITTEESSA
www.sukeltaja.fi /verkkokauppa
Toimitus postiennakolla. Hintoihin lisätään toimituskulut, alkaen 4,20 €

SUKELTAJA-REPPU

Nurmisen kalenteri vuodelle 2007
saatavissa Sukeltajaliiton
verkkokaupasta.
Aihe: Itämeren aaltojen alapuolella

VUODEN 2007
SEINÄKALENTERI 

VILLAPIPO

Veden vallassa 
1956 - 2006 DVD 
esittelee Sukelta-
jaliiton toimintaa 
puolen vuosisadan 
ajalta.

Liiton värikäs his-
toria ja nykypäivän 
toiminnan esittely 
ovat tiivistettynä 
pääesityksessä. 
Runsaat lisämateri-
aalit valottavat su-
kelluksen alalajeja 
yksityiskohtaisesti.

VEDEN VALLASSA
1956 - 2006 DVD

Anna palautetta!

Palautteenne on meille erittäin tärkeää, jotta voim-
me kehittää toimintaamme edelleenkin. Voit antaa 
palautetta helposti verkossa osoitteessa www.su-
keltaja.fi/palaute

TUPLATURVASTA UUSI JÄSENETU 
SEUROILLE 

Sukeltajaliitto on vuoden 2007 alusta liittynyt Tup-
laturvan piiriin. Tuplaturva on SLU:n neuvottele-
ma vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus 
ja toiminnan vastuuvakuutus ja siinä ovat mukana 
lähes kaikki lajiliitot. 

Vapaaehtoistyön tapaturmavakuutus korvaa seuro-
jen toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekeville sat-
tuneet tapaturmat. Näiden henkilöiden ei siis tar-
vitse olla seuran jäseniä (esim. rantojen puhdistus-
talkoissa mukana olevat perheenjäsenet). Seurojen 
kaikki vapaaehtoistyötä tekevät ovat tapaturmava-
kuutettuja: esim. kilpailujen ja tapahtumien jär-
jestäminen, koulutus, valmennus, varainhankinta, 
luottamusmiestyö. 

Toiminnanvastuuvakuutus korvaa seuran kolman-
nelle osapuolelle aiheuttaman henkilö- ja esineva-
hingon, josta vakuutettu on korvausvastuussa. Poi-
keten toiminnanvastuuvakuutusehtojen VA 01 koh-
dasta 3.2.14 vakuutuksesta korvataan Sukeltaja-
liitto ry:n alaisen toiminnan osalta myös vahinko, 
joka aiheutuu rekisteröitävän aluksen tai rekiste-
röitävän veneen käytöstä. Vakuutus kattaa järjes-
täjän vastuun: pääsymaksulliset tai -maksuttomat 
tapahtumat, leirit, harjoitukset. 

Lisätietoa Tuplaturvasta ja vakuutusehdot on luet-
tavissa SLU:n sivuilta: 

www.slu.fi/seurapalvelut/toimi_seurassa/vakuu-
tukset
 
www.slu.fi/mp/db/file_library/x/IMG/12785/file/
SLUTuplaturva2007.pdf 

Seurojen kannattaa tarkistaa tämän hetkinen va-
kuutusturvansa ja karsia mahdolliset päällekkäisyy-
det. 



Spurttisäkki - Liikuntakerho-
toimintaan tarjolla tuntuvaa tukea

Valtionavustukset ja liikuntavälinepaketit vauhdit-
tavat Löydä Liikunta -kerhoja.

Lasten liian vähäinen liikkuminen on kasvava haas-
te. Tutkimusten mukaan perheet toivovat 6–12 -
vuotiaille lapsille uudenlaisia, monipuolisia liikun-
taharrastusmahdollisuuksia, joihin on helppo tul-
la mukaan. Nuori Suomi on kehittänyt kerhotoi-
mintamallin, jossa lapsille tarjotaan mahdollisuus 
päästä kokeilemaan eri lajeja ja liikkumaan eri toi-
mintaympäristöissä monipuolisesti liikuntataitoja 
opetellen. Kannustava ilmapiiri kutsuu mukaan eri-
tyisesti lapsia, jotka eivät vielä harrasta liikuntaa. 
Tänä vuonna monipuolisten liikuntakerhojen perus-
tamista vauhditetaan mm. valtionavustuksilla ja lii-
kuntavälinepaketeilla.

Ohjeet ja hakulomake löytyvät osoitteesta 
www.nuorisuomi.fi

Nuoret Pinnan Alle -hanke jatkuu

Nuoret Pinnan Alle -hanke toteutetaan yhteistyössä 
valiokuntien ja EVTEK ammattikorkeakoulun kans-
sa.

Nuorisovaliokunta jatkaa hanketta, jonka tarkoituk-
sena on tarjota seuroille toimintaideoita 13-18 -
vuotiaiden nuorten monipuoliseen sukellusharras-
tukseen.

EVTEK ammattikorkeakoulu Espoossa osallistuu 
hankkeeseen kolmen opiskelijan ja yhden opetta-
jan viomin. Kevään 2007 aikana tuotetaan ja jae-
taan DVD seurojen käyttöön ilmaiseksi kummiseu-
ravierailujen yhteydessä. 

DVD:llä esitellään eri sukelluslajeja ja annetaan oh-
jaajille vinkkejä toiminnan monipuolistamisesta se-
kä esitellään eri seurojen jo käynnissä olevaa toi-
mintaa.

Tuloksia verkossa

Uppopallon SM ja 1 Div tulokset sekä räpyläuinnin 
SM-kisojen tulokset löytyvät osoitteesta
www.sukeltaja.fi/content.php?t1=uutiset&uutinen
=174Ju
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Terveiset nuorisovaliokunnasta!

Jokaiselle sukellusseuralle,  jossa on junioritoimintaa, 
on  nimetty nuorisovaliokunnasta oma kummi. 
Kummi voi toimia tukihenkilönä ja tulla seuraan 
vierailulle sekä auttaa norppatoimintaan liittyvissä 
asioissa. Tässä vaiheessa suurimpaan osaan 
seuroista on otettu jo ainakin alustavasti yhteyttä 
asian tiimoilta, ja juttu on otettu tosi hyvin vastaan. 
Myös me nuorisovaliokuntalaiset olemme kovasti 
innostuneet asiasta! Eri seuroissa on hyvinkin 
erilaisia tilanteita, ja kummi on apuna monenlaisissa 
asioissa. Yhdessä voimme käynnistää uudelleen 
norppatoiminnan, joka on syystä tai toisesta jäänyt 
hiljaiseloon, miettiä toiminnan monipuolisuutta tai 
muuten kehittää juniorityötä – tavoitteena vaikkapa 
Sinetti!

Kaikkiin seuroihin otetaan jollakin tapaa yhteyttä 
vielä tämän vuoden puolella. Jo nyt on kuitenkin 
huomattu, että osa nuorisovastaavien yhteystiedoista 
(erityisesti sähköpostiosoitteet) on vanhentunut. Eli 
jos olet nuorisovastaava, etkä ole vielä kuullut 
kummistasi mitään, olisi kiva jos vaikka itse 
laittaisit viestiä kummille. Kummilista löytyy 
myös tästä norppapostista ja kummien 
sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@
sukeltaja.fi. Muistakaa päivittää yhteystiedot 
liittoon tai vaikkapa omalle kummille, jos ne 
ovat muuttuneet!

Lilli Pykäläinen
Nuorisovaliokunnan pjK
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Sirpa Huupposen kummiseuroja:

INARIN URHEILUSUKELTAJAT
KAINUUN URHEILUSUKELTAJAT
KUOPION URHEILUSUKELTAJAT
LEPPÄVIRRAN URHEILUSUKELTAJAT
MIKKELIN URHEILUSUKELTAJAT
MURSUT
OULUN VESIMIEHET
RAUTALAMMIN SUKELTAJAT
SAVONLINNAN URHEILUSUKELTAJAT

Laura Torkkelin kummiseuroja:

AHVENISTON VESIPEDOT
ASK HEPULA
HEIPS/SUKELLUSJAOS
HÄMEENLINNAN URHEILUSUKELTAJAT
LAHDEN PINGVIINIT
LÄNGELMÄVEDEN SUKELTAJAT
MÄNTÄN SEUDUN URH.SUK.VESIKOT
NASTOLAN SUKELLUSSUUNNISTAJAT
SAMMAKOT
SCUBA LIBRE

Anu Laineen kummiseuroja:

BOTHNIA GULF DIVERS-82
KEMIN URHEILUSUKELTAJAT
KOKKOLAN URH.SUK.KERHO MERISAU
LAKEUDEN SUKELTAJAT
MIDNIGHT DIVERS
NORRVALLA SPORT
PIETARSAAREN URH SUK DIVING 80
ROVANIEMEN URHEILUSUKELTAJAT
SAIMAAN NORPAT URHEILUSUKELLUSSEURA
SODANKYLÄN URHEILUSUKELTAJAT
SUUPOHJAN SUKELTAJAT
TORNION URHEILUSUKELTAJAT
TORNIONLAAKSON SUKELLUSSEURA

Kaikkien valiokuntalaisten sähköpostit ovat
muotoa etunimi.sukunimi@sukeltaja.fi

Lilli Pykäläisen kummiseuroja:

IMATRAN URHEILUSUKELTAJAT
JOENSUUN LAITESUKELTAJAT
JOENSUUN URHEILUSUKELTAJAT
KITEEN URHEILUSUKELTAJAT
KOUVOLAN UIMARIT
LIEKSAN SUKELTAJAT
NURMEKSEN URHEILUSUKELTAJAT
RAUMA-REPOLA DIVING CLUB
SUKELLUSSEURA VESIKOT

Ossi Mantereen kummiseuroja:

KANKAANPÄÄN URHEILUSUKELTAJAT
LAIVASTON URHEILUSUKELTAJAT
NAUTIC CLUB
SAARISTOMEREN SUKELTAJAT
SUKELLUSSEURA SIMPPU
TAMPEREEN URHEILUSUKELTAJAT
TURUN NMKY/SUKELLUSJAOS
VAKKA-SUOMEN URHEILUSUKELTAJAT

Patrick Lybeckin kummiseuroja:

DIPNOI DIVERS
DIVING TEAM PORI
EKENÄS SPORTDYKARE PIRAYA
ESPOON DYYKKARIT
HYKS URHEILUSEURA/URH.SUK.JAOS
KESKI-UUDENMAAN SUKELTAJAT
LOHJAN URHEILUSUKELTAJAT
LOVIISAN MERISUKELTAJAT
MERISUKELTAJAT
MURENA
PARTIOSUKELTAJAT
PORIN URHEILUSUKELTAJAT
RAUMAN LAITESUKELTAJAT
RIIHIMÄEN URHEILUSUKELTAJAT
SAMMAKKO DIVING TEAM

Petri Heikkisen kummiseuroja:

ALA-KEITELEEN URHEILUSUKELTAJA
KEURUUN URHEILUSUKELTAJAT
NOUSU
PIEKSÄMÄEN URHEILUSUKELTAJAT
SUKELLUSSEURA CALYPSO
SUKELLUSSEURA H2O
SUKELLUSSEURA HYDROMANIA
URHEILUSUKELTAJAT
VANTAANJOEN SUKELTAJAT
YLIVIESKAN URHEILUSUKELTAJAT
NIVALAN SAUKOT


