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OHJAAJIEN INFOPÄIVÄ 12.2.2005 

Paikkana on Helia = Helsingin liiketalouden am-
mattikorkeakoulu os. Ratapihantie 13, 00520 HKI. 
Paikka on ihan Pasilan rautatieaseman vieressä eli 
helppo paikka tulla.

Ohjelmassa mm. ajankohtaisia asioita ja muis-
toja vuodelta 2004, ideariihi jossa ideoita minkä-
laista toimintaa voisi lapsille ja nuorille järjestää, 
tuote-esittely, jne. 

Samalla ohjaajat pääsevät vaihtamaan ajatuksia 
ja ideoita muiden ohjaajien kesken!

Hinta 20 € / per henkilö. Ilmoittautumiset 
28.1.2005 mennessä heli.laukkarinen@sukeltaja.fi 

KUUTTIKIRJA ON TULLUT PAINOSTA!

Kuuttikirja on kuut-
titoiminnassa muka-
na oleville lapsille ja 
lasten vanhemmille 
tarkoitettu kymmen-
sivuinen opas, jossa 
on perustietoa lasten 
snorkkelisukeltami-
sesta, kuuttitoimin-
nasta sekä tehtäviä 
lapsille. Oppaan hin-
ta on 3 € /kpl ja sitä 
voi tilata Liiton verk-
kokaupasta osoit-
teesta www.sukel-
taja.fi  tai toimistolta 
offi ce@sukeltaja.fi . 

Kannattaa tila-
ta seuraan useam-
pi kappale kerralla, 
koska kaikki materiaali toimitaan postiennakolla ja 
toimituskulut ovat vähintään 4,20 €/lähetys. Myös 
vanhempia voi ohjeistaa tekemään yhteistilauk-
sen.

KIRJOITTAJIA, KUVIA JA PIIRROKSIA ETSI-
TÄÄN!

Sukeltaja-lehti on jokaisen Sukeltajaliittoon kuulu-
van jäsenetu. Jokaisessa Sukeltajassa on lapsille ja 
nuorille tarkoitetut Norppasivut. Niitä tekee jouk-
ko aikuisia, mm. norppatoimittaja Sanna Kokko-
nen. Sivuille kaivataan 
kuitenkin enemmän 
juttuja, joita lapset ja 
nuoret ovat itse teh-
neet. 

Jos seurastanne 
löytyy juttujen tekijöi-
tä, valokuvia, piirrok-
sia jne. niin laittakaa 
niitä tulemaan minul-
le tänne Liittoon, niin 
vien ne eteenpäin toi-
mitusneuvostoon.

Ylpeänä kylpeä

Olen itsestäni ylpeä,
osaan altaassa kylpeä.

Liuun pitkälle veteen,
olen  tottunut veteen.

Nimeni on Jonna,
kelluva kilpikonna.

Osaan uida ja kylpeä,
olen itsestäni ylpeä.

-Elina Pulli-

Hei kaikki!

Norppaposti ilmestyy nyt ensimmäistä kertaa vain 
sähköisessä muodossa. Olemme lähettäneet pos-
tin kaikille Liitomme rekisterissä oleville nuoriso-
vastaaville ja yhteyshenkilöille. Näiden henkilöiden 
toivomme välittävän Norppapostin kaikille seuro-
jen lasten ja nuorten kanssa toimiville. Lisäksi uu-
sin norppaposti tulee jatkossa olemaan Liiton netti-
sivuilla resurssipankissa Nuoriso-kohdan alla. 

Haluaisimme teidän mielipiteenne siitä onko 
sähköinen Norppaposti toimiva ja toivotteko vain 
viestiä sähköpostiin uuden Norppapostin ilmesty-
misestä ja käytte lukemassa Norppapostin Liiton 
sivuilta vai laitetaanko Norppaposti jatkossakin 
suoraan teidän sähköpostiosoitteisiinne.

Heli

YHTEYSTIEDOT

Sukeltajaliitto ry
Radiokatu 20
00093 SLU

www.sukeltaja.fi 

Nuorisopäällikkö

Heli Laukkarinen
puh. 09-3481 3190
heli.laukkarinen@sukeltaja.fi 
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TEKEMISTÄ JA KOULUTUSTA VUONNA 2005

Helmikuu
12.2.2005 Ohjaajien infopäivä Heliassa, Helsingin 
Pasilassa. Hinta 20€. Ilmoittautumiset 28.1.2005 
mennessä heli.laukkarinen@sukeltaja.fi  tai fax.09-
3481 2516.

Maaliskuu
19-20.2005 Norpparalli Raumalla teemana Viidak-
koseikkailu. Ilmoittautuminen seuroittain kirjalli-
sesti Liiton toimistoon offi ce@sukeltaja.fi 

Huhtikuu
1-3.4.2005 Norppaohjaajakurssi Varalassa. Ilmoit-
tautumiset kuukautta ennen seuroittain Liiton toi-
mistoon offi ce@sukeltaja.fi . Hinta 250€.
 
Toukokuu
Liiku terveemmäksi -kampanja Suomessa ja myös 
sukellusseuroissa. Lisätietoja tammikuun aikana 
avattavilta nettisivuilta www.liikuterveemmaksi.fi  
ja www.sukeltaja.fi 

Kesäkuu
17-19.6.2005 Norppaohjaajakurssi Varalassa. Il-
moittautumiset kuukautta ennen seuroittain Liiton 
toimistoon offi ce@sukeltaja.fi  . Hinta 250€.

Elokuu
4-7.8.2005 Valtakunnallinen norppaleiri Mikkelin 
urheilusukeltajien järjestämänä seilaten Saimaan 
aalloilla. Ilmoittautumiset seuroittain Liiton toimis-
toon offi ce@sukeltaja.fi  24. kesäkuuta mennessä. 

Syyskuu
9-11.9 1-jakso ja 23-25.9.2005 2-jakso Snorkkeli-
sukelluskouluttajakurssi Eerikkilän urheiluopistolla.  
Ilmoittautumiset kuukautta ennen seuroittain Lii-
ton toimistoon offi ce@sukeltaja.fi 

23-25.9.2005 Norppaohjaajakurssi Varalassa. Il-
moittautumiset kuukautta ennen seuroittain Liiton 
toimistoon offi ce@sukeltaja.fi . Hinta 250€.

Marraskuu
5-6.11.2005 Norpparalli Tuusulassa. Ilmoittautu-
miset kuukautta ennen seuroittain Liiton toimis-
toon offi ce@sukeltaja.fi 

25-27.11.2005 Kuuttiohjaajakurssi Varalan urhei-
luopistolla. Ilmoittautumiset kuukautta ennen seu-
roittain Liiton toimistoon offi ce@sukeltaja.fi  . Hinta 
185 €.

Kaikkiin tapahtumiin lisätietoja saa Sukeltajaliiton 
nettisivuilta www.sukeltaja.fi  sekä nuorisopäällik-
kö Heli Laukkariselta heli.laukkarinen@sukeltaja.fi , 
puh. 040-764 1157 tai 09-34813190.

Nuorisovaliokunnan järjestämien koulutus-
ten ja tapahtumien peruutusehdot

Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tehdyistä 
peruutuksista veloitetaan 30 % kurssin/tapahtu-
man hinnasta.

Peruutuksista tulee aina ilmoittaa, ilman peruu-
tusta poisjääneiltä veloitetaan koko kurssin/tapah-
tuman hinta.

Sairastapauksissa palautamme kurssi/tapahtu-
mamaksun lääkärintodistusta vastaan vähennetty-
nä toimistokuluilla (8,5 euroa).

Kurssi/tapahtuma voidaan peruuttaa järjestäjien 
taholta, mikäli ilmoittautuneita ei ole riittävästi.

Sukeltajaliitto pidättää oikeudet muutoksiin.

WWW.SUKELTAJA.FI VERKKOKAUPASSA:

HUSKY:n villapipo fl eecevuorilla 
22,- euroa

Merimiessäkki-tyylinen uima-
halli/vapaa-ajan reppu 
15,- euroa

Aaltojen alla - Itämeren 
vedenalaisen luonnon opas
28,- euroa



Sukeltajaliitto ry
Radiokatu 20
00093 SLU


