Norppaposti
Tiedote ohjaajille ja kouluttajille
3-4/2005

•
•
•
•
•

Vuoden valinnat
Tavoita Nuoret Netissä
Koulutukset
Räpyläuinnit
Nuorten foorumi
Englannissa
• Vesileikkikirja

• ILMOITUSTAULU
-Ilmoitustaulu on dynaaminen kanava, jonka kautta järjestöt ja seurat voivat ilmoittaa juuri oman alueensa nuorille, millaisia
kursseja, leirejä, tapahtumia yms. ne ovat
järjestämässä.

VUODEN VALINNAT

Vuoden norppa-, norppaohjaaja-, seura- ja
sukeltajavalinnat
Onko teidän seurassa mahdollisesti Loistava suorastaan huippuhyvä tyyppi, joka ansaitsisi maininnan? Ehdotukset kirjallisena 30.9. mennessä Liiton
osoitteeseen Sukeltajaliitto Radiokatu 20 00093
SLU tai ofﬁce@sukeltaja.ﬁ Mukaan tiedot ja perustelut Vuoden valinnan kohteesta ja ehdottajan tiedot sekä maininta mitä Vuoden titteliä haetaan.

Tarvittavat tiedot:
1. Ilmoituksen ilmoitusluokka (valitse yksi):
Tapahtumat
Tarjotaan
Etsitään
Sekalaiset
2. Kategoria (valitse vähintään yksi):
Kulttuuri
Liikunta & urheilu
Kansainvälisyys
Kädentaidot
ATK, tietokoneet
Pelit
Luonto & ympäristö Vaikuttaminen
Autot ja koneet
Muut

SUKELTAJAPÄIVÄT 22.10.2005, ROVANIEMI
Tule kuulemaan Liiton kuulumiset.

3. Maakunnat (valitse vähintään yksi):
Ahvenanmaa
Etelä-Karjala
Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savo
Itä-Uusimaa
Kainuu
Kanta-Häme
Keski-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Kymenlaakso
Lappi
Pirkanmaa
Pohjanmaa
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo
Päijät-Häme
Satakunta
Uusimaa
Varsinais-Suomi

TAVOITA NUORET NETISSÄ
Homma.ﬁ on Nuorten Akatemian 13-19 -vuotiaille nuorille suunnattu valtakunnallinen nettipalvelu.
Sivustolta nuori löytää uusia harrastusmahdollisuuksia sekä monipuolisia projekti-ideoita kouluun.
Palvelu avataan syyskuun alussa. Homma.ﬁ sisältää mm. seuraavat palvelut, joita varten keräämme tietoa:
• HARRASTUSHAKUKONE
- erilaisista harrastus mahdollisuuksista
tiedottamiseen

4. Ilmoituksen otsikko

• ILMOITUSTAULU
- esim. syksyn tapahtumista ja alkavista
kursseista tiedottamiseen

6. Ilmoituksen voimassaoloaika:
1 vk
2 vk
1 kk
2 kk
4 kk
5 kk

5. Ilmoituksen teksti (korkeintaan 1000 merkkiä)

3 vk
3 kk
6 kk

• NUORTEN HARRASTAJAESITTELYT
7. Yhteystiedot (huom. merkitse kohdat, jotka haluat julkaistavan verkkopalvelussa):
•
•
•
•
•
•

YHTEYSTIEDOT

Yhteyshenkilön nimi
Järjestön / taustatahon nimi (jos on)
Puhelin
Postiosoite
Sähköposti
Www-osoite

Tiedot voi lähettää sähköpostitse Minna Aholalle
(minna.ahola@nuortenakatemia.ﬁ). Tietojen jättäminen onnistuu myös homma.ﬁ-sivuilta löytyvän
lomakkeen avulla.

Sukeltajaliitto ry
Radiokatu 20
00093 SLU
www.sukeltaja.ﬁ
Nuorisopäällikkö
Heli Laukkarinen
puh. (09) 3481 3190
heli.laukkarinen@sukeltaja.ﬁ
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den esittely. Koulutuksen hinta on 60 euroa (sisältää Ohjaajan kansion, arvo 25e). Koulutuspaikka
ilmoitetaan myöhemmin.
Ilmoittautumiset 26.8. mennessä:
ilmoittatumiset@nuortenakatemia.ﬁ
Lisätietoja:
saara.kallio-kokko@nuortenakatemia.ﬁ
p.(09) 34870601, p. 020-7552 672

TUKEA LASTEN JA NUORTEN URHEILUSEURATOIMINTAAN
Hae urheiluseuratoiminnan paikallistukea hankkeeseen, joka:
• Kehittää seuratoiminnan laatua
• Tarjoaa monipuolisia liikuntamahdolli
suuksia lapsille
• Kehittää nuorten harrasteurheilua
• Löytää uusia lasten ja nuorten urheilun
toteutusmalleja

Välineitä nuorten ryhmien ohjaamiseen -koulutus Helsingissä ja järvenpäässä

Lisätietoja: www.nuorisuomi.ﬁ/paikallistuki/
Helsingin ja Järvenpään työväenopistossa järjestetään syksyllä Nuorten Akatemian Välineitä nuorten ryhmien ohjaamiseen -koulutus. Koulutus on
suunnattu nuorten parissa vapaaehtoisena tai ammatikseen toimiville aikuisille ja se antaa valmiuksia ja välineitä nuorten omaehtoisten projektien
ohjaamiseen sekä mahdollisuuden kehittää omaa
ohjaamistyyliä. Koulutuksen teemoja ovat mm.
projektimaisen tekemisen periaatteet, osallistaminen ohjaamismenetelmänä, ohjaajan rooli nuorten
projekteissa, oman ohjaajuuden analysointi sekä
Nuorten Akatemian periaatteiden esittely.
Ajankohdat:
Järvenpää 1.-2.10, lisätietoja ja
ilmoittautumiset
www.jarvenpaa.ﬁ/tyovaenopisto
Helsinki 8.-9.10., lisätietoja ja
ilmoittautumiset www.hel.ﬁ/tyovaenopisto
Lisätietoja:
saara.kallio-kokko@nuortenakatemia.ﬁ,
p. 020-7552 672

KOULUTUKSET

Mahis-koulutusta aikuisille
Mahis-koulutuksessa (16t) annetaan nuorten kanssa työkseen toimiville ja vapaaehtoisille aikuisille
välineitä toimia ohjaajina vaikeassa elämäntilanteessa olevien nuorten ryhmissä. Koulutuksen hinta on 100 euroa. Koulutuksen käynyt aikuisohjaaja
voi hakea nuorten ryhmän kanssa 500 euron toimintatukea nuorten suunnitteleman vapaa-ajanprojektin kuluihin.
Laukaassa järjestetään ensisijaisesti koulun oppilashuollossa toimiville Mahis-koulutus 14.-15.9.
Viitasaaren koulutus järjestetään 24.-25.9. yhteistyössä Viitasaaren, Pihtiputaan ja Kinnulan 4H -yhdistysten vapaaehtoistoimijoiden koulutus- ja verkostoitumishankkeen kanssa.
Ilmoittautumiset ja lisätietoja:
Susanna Winter, 020 7552 677,
susanna.winter@nuortenakatemia.ﬁ,
www.nuortenakatemia.ﬁ

NUORTEN FOORUMI ENGLANNISSA

European Youth and Sport Forum 19.-24.11.2005
Englannissa. Foorumin järjestävät yhteistyössä
ENGSO Youth, ISCA ja CCPR. Foorumi on tarkoitettu 18-30 -vuotiaille nuorille.
Foorumin teemoja ovat vapaaehtoisuus, kamppailu syrjintää vastaan urheilussa ja urheilun avulla
sekä urheilu ja terveys. Liitteenä on kutsu, ohjelma
ja ilmoittautumislomake.
Foorumi on hyvä mahdollisuus lajin parissa toimivalle aktiiviselle nuorelle verkostoitumisen ja
koulutuksen paikka. Foorumi on sadalle osallistujalle ilmainen ja osa matkakuluista korvataan.
Suomessa kootaan syksyn aikana valtakunnallinen nuorten ryhmä. Syyskuun aikana aiheesta
lisää tietoa kiinnostuneille ja kerätään ehdokkaita
ko. ryhmään. Nyt tarjolla oleva Foorumi voisi olla
hyvä ja edullinen mahdollisuus nuorille tutustua
kansainväliseen toimintaan.
Lisätietoja: Päivi Laihonen
ENGSO Youth committeen jäsen
www.engso.com Puh. (09) 3481 2300
ja Heli Laukkarinen, Sukeltajaliitto ry.
040-7641157

Välineitä nuorten ryhmien ohjaamiseen -koulutus Perniössä
Nuorten Akatemia järjestää Välineitä nuorten ryhmien ohjaamiseen -koulutuksen 10.9.2005 klo
9-17 Perniössä. Koulutus on tarkoitettu kaikille
nuorten parissa toimiville aikuisille. Koulutus antaa
valmiuksia nuorten toteuttamien projektien ohjaamiseen ja sen teemoja ovat mm. projektimainen
tekeminen, ohjaajan rooli, nuorten omaehtoisuuden tukeminen sekä Nuorten Akatemian periaattei-
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Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Heli Laukkarinen (09) 3481 3190 tai
heli.laukkarinen@sukeltaja.ﬁ. Ilmoittautu
miset seuroittain kirjallisena 25.10.2005
mennessä toimistoon joko sähköpostitse
ofﬁce@sukeltaja.ﬁ tai fax (09) 3481 2516.
Kerro ilmoittautumisten yhteydessä nimi,
yhteystiedot, seura sekä mahdolliset aller
giat/lääkitys.

Please pass onto any staff or volunteers within your organisation aged 18-30
Dear Friend,
Please see attached an invitation and application
form to the European Youth and Sport Forum 2005.
CCPR are jointly hosting the Forum with the International Sport and Culture Association and ENGSO
Youth.
The theme for the Forum is ‘building citizenship
and volunteering through sport’ and mirrors the topics that will be discussed at the Sports Ministers’
meeting in September. Debates and workshops will
be held on volunteering, combating discrimination,
health and practical information about projects within the EU.
Participation in the Forum is FREE and travel expenses will be reimbursed to a maximum of €100.
The Forum will provide a valuable opportunity for
young Europeans working or volunteering in sport
and recreation to become more closely engaged
with the EU political agenda and to learn from and
share their experiences with people from other cultures.
The Forum is supported by a number of European funding streams and CCPR Enterprises.

Peruutusehdot
Nuorisovaliokunnan järjestämien koulutusten, tapahtumien ja leirien yleiset peruutusehdot:
Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitetaan 30 % kurssin hinnasta.
Peruutuksista tulee aina ilmoittaa. Ilman peruutusta kurssilta poisjääneiltä veloitetaan koko kurssin
hinta.
Sairastapauksissa palautamme kurssimaksun
lääkärintodistusta vastaan vähennettynä toimistokulut (8,5 euroa)
Kurssi voidaan peruuttaa järjestäjien taholta,
mikäli ilmoittautuneita ei ole riittävästi. Sukeltajaliitto pidättää oikeudet muutoksiin

RÄPYLÄUINTI
Kuuttiohjaajakoulutus 25.-27.11.2005 Varalan Urheiluopisto, Tampere
Räpyläuintileiri
2005

Kurssi on tarkoitettu kaikille 18 vuotta täyttäneille
Norppaohjaajille tai muu vesiliikunnan alan koulutus. Perhesukelluksen eli 3-6 –vuotiaiden lasten
ja heidän vanhempiensa yhteiseen snorkkelisukellustoimintaan, ohjaajakurssi tarjoaa tietoa lasten kehityksestä, lasten liikunnan lähtökohdista ja
edellytyksistä, lasten ja vanhempien ohjaamisesta
toiminnassa ja monipuolisia toimintamalleja allastoimintaan. Kurssilta saat myös runsaasti leikkiideoita, harjoitusmalleja sekä valmiita ohjelmia.
Hinta: 185 euroa, sisältäen opetuksen, materiaalin, majoituksen sekä ruokailun.

Kuusankoskella

30.9.-2.10

Leiri on ensisijaisesti tarkoitettu aloitteleville räpyläuimareille mutta samanaikaisesti leirillä
ovat myös aikuisten ja nuorten
maajoukkueet. Leirille mahtuu
mukaan 30 ensiksi ilmoittautunutta uimaria.
Leirin hinta 85 €/hlö, joka sisältää: majoituksen, ohjelmassa
mainitut ruokailut, uimahallimaksut. Paikkakuntalaisilta, jotka majoittuvat ja ruokailevat kotona, osallistumismaksu on 25 €/hlö. Leirillä tullaan uimaan neljä
harjoitusta, joista kukin kestää n. 2,5 h.
VAATIMUKSIA: Hyvä uimataito !!! Omat varusteet: räpylät, snorkkeli, uimalasit, monoräpylä (jos
on), normaali uimavarustus, majoitusta varten
lakanat + tyynyliina (makuupussi ei kelpaa). Jos
ei ole mukana em. liinavaatteita, ne saa vuokrata
paikalla noin 6 € hintaan.
Valmentajina leirillä toimivat:
Peter Simovsky, Juha Korja, Janne
Toivola
Osoite:
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Kuusankosken Urheilupuisto
Uimahallintie 5, 45700 Kuusankoski
Puh: (05) 280 4462

Leirillä on myös mahdollisuus kokeilla ja ostaa räpyläuintivarusteita. Ostoaikeista pitää ilmoittaa
allekirjoittaneelle etukäteen, jotta tiedetään tilata
ko. varusteita.

Säännöt:
Kilpailuissa noudatetaan CMAS:n sääntöjä. Kilpailuissa erikseen stereo- (kumi/muovi-) ja monoräpylälähdöt. Ne uidaan peräkkäisinä lähtöinä tai,
mikäli kilpailijoita on johonkin lähtöön yhteensä
enintään kuusi, samanaikaisesti. Sama uimari ei
saa uida samaa matkaa sekä stereo- että monoräpyläsarjassa eikä eri ikäluokissa.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset ” Kallulle ” 15.9.
mennessä:
Kalevi ”Kallu” Turkka
Nirvanpellonkatu 2 A
33820 TAMPERE

Protestimaksu:
Protestimaksun suuruus on 20 euroa.

(03) 265 2160 , 0400-959 002
kalevi.turkka@sukeltaja.ﬁ

Kilpailupaikka:
Urheilupuiston Uimahalli, os. Palomäenkatu 2, altaan pituus 25 m, 6 rataa, veden lämpötila n. 28ºC,
käsiajanotto.

RÄPYLÄUINNIN NUORI SUOMI CUP-KILPAILUT
KOUVOLASSA
SUNNUNTAINA
2.10.2005

Varusteet:
Maski tai uimalasit.
Snorkkeli, pituus saa olla enintään 48 cm ja sisähalkaisija enintään 23 mm.
Räpylöinä stereo- tai monoräpylät.

Kutsumme seuranne nuoria räpyläuinnin Nuori
Suomi Cup-kilpailuihin Kouvolaan. Kilpailut alkavat sunnuntaina 2.10. kello 13.00 oheisen aikataulun ja ohjelman mukaisesti ja päättyvät noin kello
17.00. Kilpailupaikka on Kouvolan Urheilupuiston
uimahalli, osoite Palomäenkatu 2.

Lisenssit:
Kaikilla kilpailijoilla tulee olla Sukeltajaliiton tai
SuiL:nvoimassaolevasta kilpailulisenssistä.
Aikataulu ja ohjelma

Ilmoittautuminen:
Ilmoittautumiset kirjallisesti oheisella lomakkeella
viimeistään 23.9.2005 osoitteella:
Kalevi Turkka puh. (03) 265 2160
Nirvanpellonkatu 2 A 33820 TAMPERE
käsip. 0400-959 002
email: kalevi.turkka@sukeltaja.ﬁ

13.00 Kokoontuminen ja ilmoittautuminen
uimahallissa Pukukoppien avainten
luovutus joukkueille
13.10 Tekninen kokous
13.15 Verryttely alkaa
13.50 Verryttely päättyy
13.55 Kilpailujen avaus ja mallilähtö
14.00 Ensimmäinen lähtö

Osanottomaksut:
Osanottomaksu on A, B ja C-ikäluokissa 6 euroa/
henkilö/lähtö, D-ikäluokassa 5 euroa/henkilö/lähtö
sekä viesteissä 12 euroa/joukkue. Maksu on suoritettava viimeistään 27.9.2005 Kouvolan Uimarit ry:n tilille: 107230-1092571. Maksusuorituksen tiedonanto-osassa tulee olla merkintä ”NSC
3/2005” sekä lisäksi maksavan seuran nimi. Jäljennös maksusuorituksesta tulee esittää uimahallissa
ilmoittautumisen yhteydessä. Avaimet luovutetaan
joukkueen johtajalle. Kadonneista avaimista vastaa joukkueen johtaja.

Lajit lähtöjärjestyksessä:

Jälki-ilmoittautuminen:
Jälki-ilmoittautuminen viimeistään keskiviikkona
28.9.2005. Maksu on kaksinkertainen, samoin lisälajin.
Peruutukset:
Peruutukset tulee tehdä Kalevi Turkalle mahdollisimman pian, viimeistään teknisessä kokouksessa.
Ilmoittautumismaksuja ei palauteta.
Ikäluokat:
A = avoin (miehet ja naiset samassa sarjassa)
B = 1988 - 1989 syntyneet
C = 1990 - 1991 syntyneet
D = 1992 tai myöhemmin syntyneet
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1.

100 m laitesukellus

pojat

AB monoräpylät

2.

100 m laitesukellus

tytöt

AB monoräpylät

3.

25 m

sukellus

pojat

C

monoräpylät

4.

25 m

sukellus

pojat

C

stereoräpylät

5.

25 m

sukellus

tytöt

C

monoräpylät

6.

25 m

sukellus

tytöt

C

stereoräpylät

7.

25 m

sukellus

pojat

D

monoräpylät

8.

25 m

sukellus

pojat

D

stereoräpylät

9.

25 m

sukellus

tytöt

D

monoräpylät

10. 25 m

sukellus

tytöt

D

stereoräpylät

Palkintojen jako lähdöt 1-6

34.

50 m

C

sukellus

miehet

A

monoräpylät

räpyläuinti

pojat

11. 50 m

stereoräpylät

35.

50 m

C

monoräpylät

sukellus

naiset

A

monoräpylät

räpyläuinti

tytöt

12. 50 m

36.

50 m

C

sukellus

pojat

B

monoräpylät

räpyläuinti

tytöt

13. 50 m

stereoräpylät

14. 50 m

sukellus

pojat

B

stereoräpylät

15. 50 m

sukellus

tytöt

B

monoräpylät

16. 50 m

sukellus

tytöt

B

Palkintojenjako lähdöt 26-30

stereoräpylät

Palkintojenjako lähdöt 7-10
17. 200 m

räpyläuinti

avoin

A

monoräpylät

18. 200 m

räpyläuinti

pojat

C

monoräpylät

19. 200 m

räpyläuinti

pojat

C

stereoräpylät

20. 200 m

räpyläuinti

tytöt

C

monoräpylät

räpyläuinti

tytöt

21. 200 m

C

37. 100 m räpyläuinti

miehet A

monoräpylät

38. 100 m räpyläuinti

naiset

A

monoräpylät

39. 100 m räpyläuinti

pojat

B

monoräpylät

40. 100 m räpyläuinti

pojat

B

stereoräpylät

41. 100 m räpyläuinti

tytöt

B

monoräpylät

42. 100 m räpyläuinti

tytöt

B

stereoräpylät

Palkintojenjako lähdöt 31-36
43. 4x50m viesti seka- A (joukkueessa oltava
joukkuein
vähintään 2 tyttöä)

stereoräpylät

44. 4x50m viesti seka- C
joukkuein

Palkintojenjako lähdöt 11-16
22. 50 m

räpyläuinti

pojat

D monoräpylät

23. 50 m

räpyläuinti

pojat

D stereoräpylät

24. 50 m

räpyläuinti

tytöt

D monoräpylät

räpyläuinti

tytöt

25. 50 m

Palkintojen jako lähdöt 35-44
Kilpailujen päätös noin klo 17.00
Tiedustelut:
Kalevi Turkka, yhteystiedot ks. ilmoittautuminen.

D stereoräpylät
NORPPARALLI TUUSULASSA 5.-6.11.2005

Palkintojenjako lähdöt 17-21
26.

400 m räpyläuinti

avoin

A

monoräpylät

27.

400 m räpyläuinti

pojat

B

monoräpylät

28.

400 m räpyläuinti

pojat

B

stereoräpylät

29.

400 m räpyläuinti

tytöt

B

mono/räpylät

30.

400 m räpyläuinti

tytöt

B

stereoräpylät

Sukeltajaliiton verkkosivujen resurssipankista löytyy Rallin esite ja lisätietoja antaa Liiton nuorisopäällikkö Heli Laukkarinen.

Hyvä vesiliikunnan parissa toimiva ohjaaja!
Unohtuivatko kaikki leikit, kun kasvoimme? Tunnetko toistavasi aina samoja vesileikkejä? Onko aikasi
liian kiireinen maaleikkien soveltamiseksi veteen?
Olen Nora Ryytty ja opiskelen liikuntaneuvojaksi Kisakallion Urheiluopistossa, Lohjalla. Tuoreena
lasten sukelluksen ja uimakoulun ohjaajana törmäsin itsekin totuuteen, ettei ole saatavilla erityisesti
ryhmän ohjaajille suunnattua vesileikkikirjaa. Päätin yrittää ratkaista ongelman tekemällä päättötyöni kyseisestä aiheesta.
Siispä tarvitsen juuri sinun apuasi ja mielikuvitustasi, jotta voimme koota runsaan sekä hyödyllisen
kokonaisuuden auttamaan uusia ja inspiroimaan jo

Palkintojenjako lähdöt 22-25
31.

50 m

räpyläuinti

miehet A

monoräpylät

32.

50 m

räpyläuinti

naiset

A

monoräpylät

33.

50 m

räpyläuinti

pojat

C

monoräpylät

6

kokeneempia ohjaajia. Kerään kaikenlaisia pelejä,
leikkejä, ratoja ym. tuttuja ja tuntemattomia ideoita. Otan mielelläni vastaan myös tunti/ kausisuunnitelmia, mikäli niissä on maininnat leikeistä. Myös
erilaisten rekvisiittojen ja tuntien teemojen ideat
ovat erityisen tervetulleita vaikka piirrosten/valokuvien muodossa.
Ohessa on yksittäisen leikin lomake, joka on helppo tulostaa, kopioida ja lähettää joko sähköisesti
(molempiin) osoitteisiin heli.laukkarinen@sukeltaja.
ﬁ sekä nora.ryytty@luukku.com tai postitse
16.9.2005 mennessä osoitteeseen Heli Laukkarinen, Sukeltajaliitto, Radiokatu 20, 00093 SLU.
Jotta jokaisen auttajan työnvaiva palkittaisiin,
saavat jokainen seura vähintään kymmenestä leikistä/pelistä ym. nimensä kirjan lähdeluetteloon
ja eniten lähettäneille on tiedossa painos kirjan
valmistuttua. Antaessasi tiedostasi ja taidostasi
muille, saat monin kerroin takaisin. Toivon sinun
tarttuvan tähän haasteeseen viedä eteenpäin leikin
sanaa!

Leikin kulku:

Muuta / huomioitavaa:

Pidätämme oikeuden muokkauksiin sekä muutoksiin. KIITOS!

WWW.SUKELTAJA.FI VERKKOKAUPASSA:
Snorkkelisukelluksen peruskurssin koulutusmateriaali
Materiaalikansiota saatavilla
snorkkelisukelluskursseja järjestäville seuroille tai yhteistyökeskuksille. Sisältää:
• Kurssin järjestämisohjeet
• Kalvot
• Kalvosarjan powerpointesityksenä
• Allas- ja avovesikortit

Lisätietoja:
Nora Ryytty p. 044-3745003
E-mail: nora.ryytty@luukku.com
Heli Laukkarinen
E-mail: heli.laukkarinen@sukeltaja.ﬁ

HUOM! Ilmoita kansiota tilatessasi kouluttajanumerosi
ja se, minkä seuran tai yhteistyökeskuksenkäyttöön
kansio tulee. Hinta 149€.
Myös kurssilaisille suunniteltu työkirja, kurssilaisten
oppimista tukemaan, on tilattavissa verkkokaupasta ja
Liiton toimistolta.

VESILEIKKIKIRJA
Leikin palautus 16.9.2005 mennessä sähköisesti
(molempiin) osoitteisiin nora.ryytty@luukku.com
ja heli.laukkarinen@sukeltaja.ﬁ , tai postitse osoitteeseen Heli Laukkarinen, Sukeltajaliitto, Radiokatu 20, 00093 SLU

3,- euroa

Snorkkelisukeltajan työkirja

Seuran nimi:
Työkirja on suunniteltu snorkkelisukelluksen peruskurssia
suorittaville lapsille ja nuorille
tukemaan heidän oppimistaan.

Oma nimi:
Päivämäärä:

Tehtävät on jaoteltu kurssin
tuntijaon mukaan.

Leikin tyyli (valitse sopiva):
a) laululeikki
b) hippaleikki
c) vauhtileikki
d) radat
e) välineleikit
f) rentoutus
g) muu:

3,- euroa

Kuutti-kirja

Leikin nimi:

Lapsille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettu tehtävävihkonen.

Tarvittavat välineet:

3,- euroa

Tavoite:
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