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Sisältö:
• Norpparalli Tampereella: Salapoliisiseikkailuun!
• Sananen nuorisopäälliköltä
• Väistyvän nuorisopäällikön kiitokset
• Kuuttiohjaajakurssi siirretty Helsinkiin
• Syyskokousseminaari Heurekassa
• Hae seuratoiminnan kehittämistukea
• Sea Lifessa sukelletaan
• Nuoret Pinnan Alle
-materiaali valmis
• Osallistu sukelluskuvauksen
SM-kisaan

Kaikesta Norppapostiin
liittyvästä lisätietoja:
nuorisopäällikkö Heli Laukkarinen
(09) 3481 3190 tai 040-764 1157
heli.laukkarinen@sukeltaja.fi

Tule
mukaan
salapoliisiseikkailuun!
Tämän syksyn valtakunnallinen norpparalli järjestetään Tampereella 3.-4.11.
Rallin lisäksi viikonlopun aikana on muutakin teemaan liittyvää ohjelmaa ja
kaikkien osallistujien iloksi sunnuntaillekin on luvassa allasaikaa, joten tästä ei
tule mikään kuiva ralli! Myös ohjaajia odotetaan tällä kertaa veteen.
Rallin sarjat ovat tutut 7-9-, 10-12- ja 13-15-vuotiaat sekä yli 16- vuotiaat. Kisaan voivat siis osallistua myös “ylikasvaneet” norpat ja halukkaat ohjaajat.
Aloitamme viikonlopun lauantaina n. klo 11 ja kotimatkalle lähdetään sunnuntaina viimeistään klo 15.
Laitahan siis sanaa kiertämään ja kerää mukaasi iso porukka, tehdään yhdessä
tästä hieno ralli!
Rallin hinta on 50 euroa / osallistuja. Ilmoittautumiset seuroittain Sukeltajaliiton toimistolle osoitteeseen office@sukeltaja.fi. Ilmoita jokaisen osallistujan
nimi, osoite, syntymäaika sekä mahdolliset allergiat tai lääkitys. Ohjaajien osalta ilmoita myös, aikovatko he osallistua kilpailuun. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 7.10.
Salapoliisirallin järjestävät yhteistyössä Rauma-Repola Diving Club, Tampereen
Urheilusukeltajat sekä Sukeltajaliitto.
Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja rallista saat soittamalla tai sähköpostitse: Laura Torkkeli p. 0405706 544 tai laura.torkkeli@sukeltaja.fi Anu Laine p. 040-5138 454 tai anu.
laine@sukeltaja.fi. Tarkemmat tiedot rallista lähetetään osallistujille rallikirjeessä viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.

Tapahtumien ja
koulutusten
peruutusehdot:

Hai kala kaikille,
eiku hei vaan
kaikille!

Viimeisen ilmoittautumispäivän 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).

Täällä sitä ollaan taas sinisten aaltojen keskellä SLU
talon 7 kerroksessa. Pari
vuotta sitten lähdin täältä
haikein mielin ja nyt olen
päässyt takaisin nuorisopäällikön haastavaan, mutta mielenkiintoiseen tehtävään.

Järjestäjä voi peruuttaa
kurssin/tapahtuman, mikäli
ilmoittautuneita ei ole
riittävästi. Sukeltajaliitto
pidättää oikeuden
muutoksiin.
Koulutuksen läpäisyvaatimusten 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 suorituksen vastaanottajalla
on oikeus periä uusinta- tai
rästisuorituksen vastaanottamisesta 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. Osallistumismaksua ei palauteta kurssin
keskeytyessä oppilaasta
johtuvista syistä, tai mikäli
oppilas ei saavuta kurssin
läpäisyvaatimuksia.

Kaipaa teidän jokaisen apua
lasten ja nuorten liikuttamiseen sukelluksen parissa sekä tietysti myös toiminnan kehittämiseen. Jokainen pienikin idea ja ajatus on tervetullut. Lisäksi
vapaaehtoisia tarvitaan aina erilaisiin projekteihin
esim. tapahtumien järjestämiseen, materiaalien
tekemiseen jne. Tuokaa siis omia taitojanne ja tietojanne esiin, niin etsitään teille yhdessä sopiva
paikka käyttää niitä.
Heli Laukkarinen

Kiitos yhteistyöstä!
Lasten suusta kuultua:
8-vuotias tyttö jutteli isänsä kanssa toiveammateista.
– Musta tulee eläinsuojelija
isona, mä rakennan sukupuuttokuoleman uhkan alla
olijoille eläintarhan.
Tähän 6-vuotias toteaa
oman unelma-ammattinsa:
– Mustapa tuleekin Darth
Vader!
Olen siirtynyt uusien haasteiden pariin elokuussa. Hieman haikein mielin, mutta energiaa uhkuen
olen aloittanut työskentelyn lastensuojelun parissa. Teidän kanssanne on ollut hauskaa ja antoisaa
tehdä yhteistyötä ja jätänkin teidän hyviin käsiin
seuraajani Heli Laukkarisen hoteisiin.
Sukeltaminen jatkuu, vaikka työ kutsuukin toisaalla. On mielenkiintoista ja antoisaa tehdä seuratyötä ja vapaaehtoistyötä Liiton luottamusihmisenä.
Toivonkin näkeväni teidät yhteisissä koulutuksissa
ja tilaisuuksissa. Toivotan kaikkea hyvää ja antoisia
ohjaushetkiä!
Sari Häkkinen
Kaikkien kurssien lisätiedot ja ilmoittautumiset www.sukeltaja.fi Kurssin osalta noudatetaan Sukeltajaliiton ilmoittautumis- ja
peruutusehtoja.

Huomio huomio!
Kuuttiohjaajakurssi
9-11.11.2007 on siirretty
pidettäväksi Helsingissä.
Kurssin sisältö on sama
kuin olisi ollut Varalassa.
Lisätiedot: heli.laukkarinen@
sukeltaja.fi, puh. 040-7641157

Syyskokous 20.10.2007
Liiton syyskokous mielenkiintoisessa paikassa, jossa mielenkiintoista ohjelmaa. Tulkaa kaikki mukaan!
Sukeltajaliiton syyskokous järjestetään Tiedekeskus Heurekassa Vantaalla.

400 000 euroa tukea lasten ja
nuorten urheiluseuratoiminnan
kehittämiseen
Opetusministeriö käynnisti lasten ja nuorten liikunnan kehittämisohjelman vuonna 1999. Ohjelmalla on tuettu paikallista seuratoiminnan
kehittämistä neljällä miljoonalla eurolla. Tähän
mennessä toimintatukea on saanut 3423 hanketta.
Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu urheiluseurojen toiminnan kehittämiseen. Vuonna
2007 tukea jaetaan 400 000 euroa. Opetusministeriön liikuntayksikkö myöntää tukirahat, jotka ovat kokonaisuudessaan Veikkauksen tuottoa. Tuen jakamisesta vastaa Nuori Suomi yhdessä lajiliittojen ja aluejärjestöjen kanssa.

Päivän aikataulu:
Klo 10.00 ovet aukeavat
Klo 10.15-10.45 valtakirjojen tarkastus
Klo 11.00 superelokuva Syvänmeren tulivuoret
Syyskokous alkaa elokuvan jälkeen.

Mitä tuetaan?
Tukirahaa voi saada seuraaviin tarkoituksiin:
• ohjaajien ja valmentajien osaamisen lisäämiseen
• lasten ja nuorten seuratoiminnan laadun kehittämiseen
• lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien
lisäämiseen

Kokouksen jälkeen osallistujat pääsevät tutustumaan Heurekan uuteen Laivat ja meri –näyttelyyn.

Tukiraha myönnetään 1.9.2007-31.8.2008 toteutuvalle toiminnalle. Tukisummat vaihtelevat
500-10 000 euron välillä.

HUOM! Sukeltajaliitolle on varattu noin 60 lippua
elokuvaan ja näyttelyyn, ja ne jaetaan kokousedustajille valtakirjan tarkastuksen yhteydessä. Aiemmasta tiedosta poiketen erillistä ilmoittautumista ei
tarvita. Tervetuloa!

Miten haetaan?
Hakemus täytetään netissä olevalle lomakkeelle. Hakulomakkeita on kolme erilaista, joista
valitaan omaan hankkeeseen sopiva lomake.
Hakemus lähetetään netin kautta viimeistään
15.10.2007. Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta täyttää lomaketta netissä, tilaa lomake Nuoresta Suomesta.
Milloin ja miten tuet julkistetaan?
Tuen saajat julkistetaan joulukuussa 2007 maakunnallisissa tilaisuuksissa. Kaikille hakijoille
postitetaan tukipäätös henkilökohtaisesti. Tuen
saajat kerrotaan maakunnallisissa tilaisuuksissa ja tilaisuuden jälkeen Nuoren Suomen nettisivuilla. Tuen saajat allekirjoittavat sopimuksen
valtionavustuksen käytöstä.
Lisätietoja :
Nuori Suomi ry, seuratoiminta (09) 3481 2000

Merimaailma Sea Lifessa
sukellusviikot
Merimaailma Sea Lifessa on sukellusviikot lokakuun
ajan. Sukeltajat pulahtavat valtamerialtaaseen haiden sekaan joka viikko. Lisäksi oppaat antavat tietoa ja vastaavat kysymyksiin, kuten onko sukeltaminen vaarallista, paljonko sukelluskortti maksaa
tai missä on parhaat sukellusvedet. Kalojen ruokintoja myös joka päivä tasatunnein klo 11.00. alkaen.
www.sealife.fi

Otitko kesällä kuvia? Kesän kuvat
kisaan mukaan!
Sukelluskuvauksen Suomen Mestaruuskisat ovat
avoimet kaikille Sukeltajaliiton jäsenille. Sarjoja on
kahdeksan, joista jokaiseen voi osallistua kolmella kuvalla.
1) makrokuvat
2) kotimaassa otetut normaali/laajakulmakuvat luonnonvesissä
3) ulkomailla otetut normaali/laajakulmakuvat luonnonvesissä
4) teemasarja, tänä vuonna: Valo
5) sukellusaiheiset pintakuvat
6) luova sarja, mm. fotomontaasit
7) elokuvat
8) nuorten sarja kilpailuvuoden aikana enintään
16 vuotta täyttäville
Eli alle 16-vuotiaat voivat osallistua kaikkiin sarjoihin ja yli 16-vuotiaat kaikkiin muihin paitsi sarjaan 8.
Palkintoina mitaleja ja mainetta sekä kunniaa.
Kilpailukuvat toimitetaan CD- tai DVD -levyllä
1.11.2007 mennessä osoitteeseen:
Sukeltajaliitto ry
Sukelluskuvauksen SM
Radiokatu 20
00093 SLU

Etsitään kirjoittajia, piirtäjiä ja kuvaajia

Sukeltajalehti on jokaisen Sukeltajaliittoon kuuluvan 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 niitä tulemaan minulle tänne Liiton toimistoon. Saadaan piilevät kyvyt esille!

Nuoret Pinnan alle materiaali valmis
Seurojen kummit jakavat Nuoret Pinnan alle materiaalin seuroihin seuravierailujen yhteydessä. Materiaali sisältää dvd:n ja opasvihkosen, jossa puhutaan nuorten sukellusharrastamisesta sekä esitellään sukelluslajeja.

