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Kaikesta Norppapostiin 
liittyvästä lisätietoja: 

nuorisopäällikkö Heli Laukkarinen
(09) 3481 3190 tai 040-764 1157  

heli.laukkarinen@sukeltaja.fi



KURSSI-ILMOITUKSEN TEKEMINEN JA KORTTIEN HAKEMINEN

Kurssi-ilmoitukset tehdään internet-lomakkeella osoitteessa www.sukeltaja.fi/kirjaudu.

Tällä hetkellä käyttäjätunnus sivuille on myönnetty snorkkelisukellus-kouluttajille, 
lähikouluttajille ja laitesukelluskouluttajille. Norppaohjaajille tullaan myöntämään 
käyttäjätunnukset myöhemmin, kunhan norppa-ohjaajaluokituksen määräaikaiseksi 
muuttumisesta johtuvat muutokset on saatu tehtyä rekisteriin.

Käyttäjätunnuksesi on sportti-id -numerosi (löytyy Sukeltaja-lehden osoitekentästä 
ylimmältä riviltä) ja salasanasi sukunimesi isoin kirjaimin.

Nettilomakkeella tehty kurssi-ilmoitus päivittyy suoraan www.sukeltaja.fi/kalenteri -
tapahtumakalenteriin. Tämä on hyvä mahdollisuus markkinoida kurssia, joten käytä 
tilaisuus hyväksesi ja tee ilmoitus niin aikaisin kuin mahdollista!

Kun olet kirjautuneena sivuille, näet Kurssilista-näkymässä kaikki kurssisi.
• uusi kurssi tekee uuden kurssin
• valitsemalla muokkaa voit muokata kurssin tietoja

Kortitusten käsittelyn nopeuttamiseksi voit tilata kortit netin kautta. Klikkaamalla 
kohtaa Oppilaat pääset näkymään, josta näet kurssisi oppilaat. Valitsemalla Uusi 
oppilas pääset lisäämään kurssille oppilaan. Täytä ainakin pakolliset kentät oppilaan 
tiedoista, valitse myös oikea oppilaan tila ja haettava kortti. Oppilaan tiloja ovat:
• ilmoittautunut - oppilas on ilmoittautunut kurssille
• otettu kurssille - oppilas on hyväksytty kurssille
• suorittanut kurssin - oppilas on suorittanut kurssin
• hylätty - oppilas ei läpäissyt kurssia

Oppilaita voi myös ilmoittautua Sukeltajaliiton kotisivujen kautta, jolloin he ovat tilassa 
“ilmoittautunut”.

Oppilaat-näkymässä voit muokata oppilaan tietoja valitsemalla Muokkaa.

Kun oppilas on suorittanut kurssin ja hänelle haetaan sukeltajakorttia, oppilaan tilaksi 
on silloin valittava “suorittanut kurssin” ja valittava mitä korttia heille haetaan. Kohtaan 
“Oppilaspaketin numero” on täytettävä korttihakemuslomakkeen numero (paperin 
vasemmassa yläkulmassa), niin että jokainen lomake vastaa yhtä oppilasta. 

Kortitettavan henkilön sportti-ID:tä kysytään kahdesta syystä: sportti-ID varmistaa, 
että kortitustiedot tallentuvat Sporttirekisteriin oikealle henkilölle. Lisäksi on 
muistettava, että kortteja tehdään ainoastaan jäsenille. Kun kouluttajalla on 
käytössään oppilaan sportti-ID, hän voi olla varma, että oppilas on jo muistettu 
rekisteröidä Sukeltajaliittoon jäseneksi. Sportti-ID:n kouluttaja saa tietoonsa seuran 
Sporttirekisterin hoitajalta. 

Kun kortit tilataan netin kautta, paperisia korttihakemuslomakkeita ei tarvitse 
palauttaa. 

MATERIAALEJA VERKOSSA

Snorkkelisukelluksen peruskurssin ensiapuohjetta ja teoriakoetta on päivitetty. Kouluttajat 
voivat ladata materiaalin osoitteesta www.sukeltaja.fi/kirjaudu => Koulutusmateriaalit. Sivuil-
ta löydät myös viimeisimpien Sukeltaja- ja kouluttajapäivien esitykset. 



Pelisäännöt ja niiden toimittaminen 
netitse

Pelisääntö-materiaalin voit tulostaa Nuoren Suo-
men sivuilta, tai tilata paperiversioina ilmaiseksi 
Nuoresta Suomesta. Pelisäännöt voi vuoden alusta 
alkaen toimittaa netin välityksellä Sukeltajaliittoon 
ja Nuoreen Suomeen. Pääset tekemään pelisään-
nöt osoitteessa http://www.nuorisuomi.fi/peli-
saantojenpalautus_sukellus, jossa on valmis loma-
ke pelisääntöjen toimittamiseen. Muista valita oma 
seurasi vetovalikosta!

Lisätietoja heli.laukkarinen@sukeltaja.fi puh. 040-
7641157

Paikallistuki

Tänä vuonna neljä sukellusseuraa sai paikallistu-
kea. Sukellusseurojen saama tukisumma oli yh-
teensä 4000 €. Tämä on noin kolmannes siitä, mitä 
sukellusseurat hakivat. Tänäkin vuonna on mah-
dollisuus hakea tukea. Siitä tarkemmin seuraavissa 
norppaposteissa.

Tapahtumien ja 
koulutusten
peruutusehdot:

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

Järjestäjä voi peruuttaa 
kurssin/tapahtuman, mikäli 
ilmoittautuneita ei ole 
riittävästi. Sukeltajaliitto 
pidättää oikeuden 
muutoksiin.

Koulutuksen läpäisy-
vaatimusten täyttäminen:

Jos joku kurssin 
läpäisyvaatimuksista ei 
täyty, oppilaalla on oikeus 
yrittää uusia puutteellinen 
suoritus hyväksyttävästi 
korkeintaan kaksi kertaa. 
Laiminlyöty/tekemättä 
jätetty suoritus on 
automaattisesti hylätty. 

Kurssin järjestäjällä ja suo-
rituksen vastaanottajalla 
on oikeus periä uusinta- tai 
rästisuorituksen vastaan-
ottamisesta aiheutuvat 
kulut. Kurssi on suoritettava 
loppuun 12 kuukauden 
sisällä sen aloittamisesta. 

Kurssin hyväksytty 
läpäiseminen edellyttää 
koulutuksen kaikkien osien 
hyväksytyn suorittamisen 
lisäksi kouluttajalle 
sopivan käytöksen ja 
asenteen johdonmukaista 
osoittamista. Osallistumis-
maksua ei palauteta kurssin 
keskeytyessä oppilaasta 
johtuvista syistä, tai mikäli 
oppilas ei saavuta kurssin 
läpäisyvaatimuksia.

Kaikkien kurssien lisätiedot ja ilmoittautu-
miset www.sukeltaja.fi Kurssin osalta nou-
datetaan Sukeltajaliiton ilmoittautumis- ja 
peruutusehtoja.

Valtakunnallinen norppaleiri 
17.7.-20.7.2008

Kelveneen saari, Padasjoki

Järjestäjinä: Sammakot ry, Nousu ry ja Sukeltajaliitto ry.
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Meidän seura sinettiseuraksi

Sinettiseurojen, joille sinetti on myönnetty 2006 tai 
aiemmin ja sinettiseuraksi haluavien tulee hakea 
sinettiä tammikuun aikana. Vanhoille sinettiseuroille 
nuorisopäällikkö toimittaa hakemuksen. Seurat,  
jotka hakevat sinettiä ensimmäistä kertaa tai tauon 
jälkeen voivat tilata sen Liiton nuorisopäälliköltä. 
Hakemukset tulee palauttaa tammikuun aikana 
nuorisopäällikölle. Sinettihän on sukellusseuroilla 
voimassa kaksi vuotta kerrallaan, jonka jälkeen sitä  
tulee hakea uudelleen.

Sinettiauditointi suoritetaan niihin seuroihin, jotka 
hakevat sinettiä ensimmäistä kertaa tai tauon 
jälkeen. Siinä arvioidaan yhdessä seuran kanssa 

onko seura sinetin arvoinen. 
Sinettikäynnit tehdään 
niihin seuroihin, jotka 
hakevat sinettiä uudelleen 
sinetin oltua heillä 2 
vuotta. Seuran kanssa 
pohditaan, onko seuran 
toiminta edelleen sinetin 
veroista. Sinettivierailut 
tehdään niihin seuroihin, 
joilla on sinetti voimassa. 
Vierailujen aikana seura 
haastetaan pohtimaan mikä 
on seurassa hyvin ja mitkä 
ovat seuran kehityskohteet 
sekä mietitään yhdessä 
toimintamalleja toiminnan 
kehittämiseksi.

Auditoinnit ja käynnit tullaan tekemään kevään 
aikana ja vierailut syksyn aikana. Sinettiseurakriteerit 
ja edut ovat vuonna 2008 samat kuin vuonna 
2007.

Norppaohjaajakortin ja -nimikkeen 
voimassaoloaika muuttuu

Norppaohjaajakortti ja -nimike on vuoden 2008 
alusta lähtien voimassa viisi vuotta. Kaikki uudiste-
tun norppaohjaajakurssin käyneet ovat norppaoh-
jaajia vuodet 2008-2012 ilman toimenpiteitä. Jat-
kossa norppaohjaajakortin ja -nimikkeen uusimisen 
tekee seurojen norppavastaava tai koulutusvastaa-
va erillisellä lomakkeella. 

Seuroihin lähtee kysely norppaohjaajista, jossa seu-
rat voivat ilmoittaa myös muut aktiiviset norppaoh-
jaajansa, jotka ovat käyneet vanhan Nuori Suomi 
-ohjaajakurssin. Heidän kohdallaan täytyy huomi-
oida kuitenkin että norppaohjaajan tulee olla aktii-
visesti mukana toiminnassa ja tietää Liiton uudis-
tukset sekä esim. tuntea norpan taitoradan vaati-
mukset.

Norppaohjaajien ja snorkkelisukel-
luskouluttajien s-postit jäsenrekis-
teriin

Muistakaa lisätä ja päivittää jäsenrekisteriin 
seurojenne norppa/nuorisovastaavien sähkö-
postiosoitteet! Tällä hetkellä norppaposti tulee 
vain heille. Norppa/nuorisovastaavien tehtäväk-
si jää levittää norppapostia seurassaan muille 
norppaohjaajille sekä muille lasten ja nuorten 
kanssa tekemisissä oleville seuralaisille. Jossain 
seuroissa norppaposti jaetaan myöskin kaikil-
le lasten ja nuorten vanhemmille. Norppapos-
tia saa jakaa kaikille ja koko vuoden norppapos-
tit on luettavissa Liiton nettisivuilta osoitteesta 
www.sukeltaja.fi –> resurssipankki -> esitteet 
ja tiedotteet

DAN ensiapukoulutus

Sukeltajaliitto tarjoaa jäsenseuroilleen laadu-
kasta ensiapukoulutusta. Kaikki DAN Europen 
koulutusohjelman mukaiset kurssit noudattavat 
Euroopan elvytysneuvoston (European Resusci-
tation Council ERC) ohjeita. Tämän lisäksi kou-
lutuksessa huomioidaan erityisesti sukeltami-
seen ja sukellustapaturmiin liittyvät erikoisky-
symykset. Kursseihin sisältyy aina teoriaosuus 
ja käytännön harjoituksia.

Koulutuksen tavoitteena on lopulta saavuttaa ti-
lanne, jossa Sukeltajaliiton jäsenistöllä on ensi-
apupätevyys, ja valmius pelastus- ja ensiapu-
toimiin erityisesti sukellukselle tyypillisissä ta-
paturma- ja onnettomuustilanteissa. 
Lisätietoja: YT Kivisaari yt@sukeltaja.fi
 



Uudistuksia vuodelle 2008 

Terveysselvitys

Sukeltajaliiton hallitus on laajojen selvitysten jäl-
keen päättänyt saamansa jäsenaloitteen mukaises-
ti, että 1.1.2008 alkaen Sukeltajaliitto siirtyy pakol-
lisesta sukelluslääkärintarkastuksesta kansainväli-
sen käytännön mukaiseen harrastussukeltajan ter-
veysselvitys -menettelyyn.

Suomen sukellus- ja ylipainelääketieteen yhdistys 
SSLY on laatinut kansainvälisen ISO 24801-1:2007 
-standardin mukaisen suomenkielisen terveysselvi-
tyslomakkeen. Mikäli terveysselvityksen perusteel-
la tarvetta ilmenee, on otettava yhteyttä sukellus-
lääkärintarkastuksia tekevään lääkäriin. SSLY suo-
sittelee, että lääkärintarkastukseen käytetään jat-
kossakin nykyistä, kansainvälisen RSTC-standardin 
mukaista sukelluslääkärintarkastuslomaketta.

Terveysselvityslomakkeen tarkoituksena on kartoit-
taa ne mahdolliset syyt, joiden takia sukeltajalle 
on tehtävä lääkärintarkastus ennen sukellusharras-
tuksen aloittamista tai jatkamista. Jos sukeltajalla 
esiintyy jokin lomakkeessa mainituista riskille al-
tistavista tekijöistä, ei seurauksena välttämättä ole 
se, että hän ei voisi harrastaa sukeltamista. Tällöin 
sukeltajan on kuitenkin otettava yhteyttä sukellus-
lääkärintarkastuksia tekevään lääkäriin ja yhdessä 
hänen kanssaan selvitettävä sukelluskelpoisuuten-
sa ennen sukellustoimintaan osallistumista.

Terveysselvityslomake tulee käydä läpi ja allekir-
joittaa aina ennen sukelluskurssille osallistumista 
ja sukellustoimintaan osallistuttaessa vuosittain tai 
erikseen pyydettäessä. Sukellustapahtuman järjes-
täjä voi aina edellyttää tapahtumaan osallistuvilta 
allekirjoitettua terveysselvitystä. Alaikäisen sukel-
tajan lomakkeeseen vaaditaan myös huoltajan al-
lekirjoitus.

Kaikentasoisille snorkkelisukelluksen, vapaasukel-
luksen ja laitesukelluksen kouluttajakursseille osal-
listuvilla on edelleenkin oltava korkeintaan vuoden 
vanha lääkärintodistus sukelluskelpoi¬suudestaan. 
Kouluttajastatuksen ylläpitämiseksi kouluttajakurs-
sin jälkeen koulut¬tajan terveydentila on kartoitet-
tava terveysselvitys¬lomakkeen avulla vähintään 
kerran vuodessa.

Sekä terveysselvityslomakkeen että sukeltajan 
lääkärintarkastuslomakkeen voi ladata osoitteesta 
www.sukeltaja.fi/resurssipankki

Turvaohje 2008

Uudistettu turvaohje tulee käyttöön vuoden 2008 
alussa. Turvaohje 2008:n yleinen osa koskee kaik-
kea sukeltamista. Lisäksi ohjeessa käsitellään erik-
seen snorkkelisukelluksen, vapaasukelluksen, su-
kelluskalastuksen, laitesukelluksen ja vapepa-su-

keltamisen erityisvaatimuksia. Alle 18-vuotiaalla tu-
lee olla huoltajan suostumus sukellustapahtumaan 
osallistumisesta sekä sukellustapahtuman järjes-
täjän tulee kerätä huoltajien yhteystiedot. Jokai-
sen sukeltajan, ohjaajan ja kouluttjan tulee tutus-
tua uuteen turvaohjeeseen huolellisesti. 

Turvaohjeen 2008 voit ladata pdf-tiedostona osoit-
teesta www.sukeltaja.fi/resurssipankki

2008 koulutukset ja tapahtumat

Norppaohjaajakursseja on vuonna 2008:
8.-10.2. Varalan Urheiluopistolla Tampereella 
19.-21.9. Nivalassa 
10.-12.10. Varalan Urheiluopistolla Tampereella

Snorkkelisukelluskouluttaja kurssi on 12-14.9. ja 
26-28.9. Eerikkilän Urheiluopistolla Tammelassa.

Kuuttiohjaajakurssi on 31.9-2.11. Helsingissä.

Kevään norpparalli ja samassa yhteydessä järjes-
tettävät ohjaajapäivät ovat 5-6.4. Raumalla.

Uppopalloleiri nuorille 2.2. Leiri on suunnattu alle 
21-vuotiaille uppopallosta kiinnostuneille. Paikka ja 
tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. Seu-
raa Liiton nettisivuja. Ilmoittautumiset ja tieduste-
lut seda.ilkson@sukeltaja.fi.

Kesän leiri on 17.-20.7 Padasjoella.

Syksyn norpparalli järjestetään Lohjalla. Rallin tar-
kemmasta ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin 
norppapostissa ja Sukeltajalehdessä.

Reilu peli

Reilu peli on ostettavissa SLU:n sporttikaupasta. Li-
säksi Liiton toimistolta sitä voi kysellä lainaan posti-
kuluja vastaan. Siitä voi olla apua seuran pelisään-



töjä luodessa ja toimii myöskin hyvin keskustelun 
herättäjänä, kun puhutaan eettistä asioista.

SLU:n sporttikaupasta sekä nettisivuilta löydät 
myös paljon muuta materiaalia, joka auttaa sinua 
seuratyössäsi. www.slu.fi

Ilmoita Sukeltaja-lehdessä 

Muistattehan, että jokaisella seuralla on mahdolli-
suus mainostaa ilmaiseksi Sukeltaja-lehdessä. Seu-
ra voi laittaa ilmaiseksi 1/8 osa sivun kokoisen il-
moituksen lehteen. Esim. seuran kursseja ja ta-
pahtumia voi mainostaa, jos niihin toivotaan lisää 
osallistujia. Toimitussihteeri Kristiina Karila vastaa 
kysymyksiinne lehtien deadlinista ja ilmoituksien 
sisällöstä kristiina.karila@sukeltaja.fi

 
Suomen uimaopetus ja hengenpelas-
tusliiton koulutuskalenteri

SUH:n koulutuskalenteri löytyy osoitteesta www.
suh.fi/ SUH tarjoaa monenlaista koulutusta, joka 
tukee sukellusseurojen toimintaa. Ohjaajille ja kou-
luttajille esim. uimaopettajakoulutus on oiva lisä 
ammattitaitoon ja avannut monelle oven kesätöi-
hinkin. Lisäksi SUH:n uintimerkit ovat yksi keino 
motivoida lapsia ja nuoria opettelemaan vedessä 
olemisen taitoja. Monien uintimerkkien suorituksis-
sa on myös sukellustehtäviä.  

Hommarahaa tarjolla!

Homma-ohjelmassa Nuorten Akatemia jakaa hom-
marahaa 13–19-vuotiaiden nuorten omille projek-
teille vapaa-ajalla ja koulussa. Projektin teema voi 
olla mikä tahansa, bändin demo, kansainvälisyys-
päivä koulussa tai elämysretki Lappiin. Tärkeintä 
on, että projekti on nuorten oma!

Homma-ohjelmassa on jaossa 100–200 euroa/pro-
jekti. Kevään hakuaika on 1.11.2007–31.1.2008
Kaikki hommarahaa saaneet projektit saavat käyt-
täjätunnukset homma.fi-sivuston blogiin, jossa he 
voivat esitellä projektinsa etenemistä kaikelle kan-
salle kuvin, tekstein ja vaikka videoin.

Hommarahaa hakevilla projekteilla on myös mah-
dollisuus päästä Finaaliin. Finaaliin valitaan 5–8 pro-
jektia, jotka palkitaan toukokuussa Homma-gaalas-
sa 800–3000 euron hommarahalla.

Miten hommaraha voi olla apuna järjestösi 
nuorille?

Homma-ohjelma mahdollistaa nuorten omaa toi-
mintaa, jolloin nuoret pääsevät tekemään juuri nii-
tä juttuja, joita haluavat. Hommarahasta kannattaa 

levittää tietoa eteenpäin ja kannustaa nuoria hake-
maan projekteille rahaa yhdessä ohjaajan kanssa! 
Tiedottamisessa apuna on Homma-ohjelman ban-
neri, jonka voit laittaa omille Internet-sivuille ja sii-
tä on sekä gif- että flash-versiot (suora linkki ban-
neriin: http://www.homma.fi/sivu.php?artikkeli_
id=2393).

Muistathan, että homma.fi-sivustolla jatkavat toi-
mintaansa myös järjestöjen ilmoituksille tarkoite-
tut Harrastushakukone ja Ilmoitustaulu!

Lisätietoja: tuukka.ervasti@nuortenakatemia.fi, p. 
020 7552 680 sekä www.homma.fi ja www.nuorte-
nakatemia.fi

Tuukka Ervasti, Markkinointiassistentti / Marketing 
Assistant

Nuorten Akatemia / Youth Academy
Asemapäällikönkatu 1
00520 Helsinki
puh. 020 7552 680, TEL +358 20 7552 680
gsm 040 5736 066, GSM +358 40 5736 066
fax 020 7552 681, FAX +358 20 7552 681
tuukka.ervasti@nuortenakatemia.fi


