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SUKELTAJALIITTO RY:N NUORISOVA-
LIOKUNNAN JÄRJESTÄMÄ KOULUTUS

Ilmoittautumiset ja peruutusehdot:
Kirjallisest•	 i seuroittain kuukautta 
ennen tapahtumaa Sukeltajaliiton 
toimistoon office@sukeltaja.fi tai fax 
(09) 3481 2516 tai heli.laukkarinen@
sukeltaja.fi.	
Kerro ilmoittautumisen yhteydessä: •	
nimi, syntymäaika, yhteystiedot, seura, 
mahdolliset ruoka-allergiat ja/tai lääki-
tys.
Lisäksi tulee toimittaa seuran esitys •	
kurssille	osallistumisesta.	Lomake	löytyy	
www.sukeltaja.fi -> resurssipankki-> 
lomakkeet
Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen •	
tehdyistä peruutuksista veloitamme 
30%	kurssin	hinnasta.
Peruutuksista	tulee	aina	ilmoittaa.	Ilman	•	
peruutusta kurssilta poisjääneiltä veloi-
tetaan	koko	kurssin	hinta.
Sairastapauksissa palautamme kurs-•	
simaksun lääkärintodistusta vastaan 
vähennettynä	toimistokulut	(8,5€).
Kurssi voidaan peruuttaa järjestäjien •	
taholta, mikäli ilmoittautuneita ei ole 
riittävästi.
Sukeltajaliitto pidättää oikeudet  •	
muutoksiin.

VUOdEN NORppA JA 
NORppAOhJAAJA

Löytyykö	 teidän	 seurasta	 aktiivinen	 norppa,	 joka	
ansaitsisi tunnustusta? Tai loistava norppaohjaaja, 
joista tulisi muidenkin seurojen kuulla? Vapaamuo-
toiset	ehdotukset	1.10	mennessä	
heli.laukkarinen@sukeltaja.fi 

OhJAAJApÄIVÄT LAhdESSA ELO-
KUUSSA 2009

Mukana	oli	30	osallistujaa	ympäri	Suomen.	Aihee-
na	oli	lauantaina	mm.	kuinka	ohjata	lähes	saman-
ikäistä	ja	muuttuvat	nuoret.	Käytännön	osuudessa	
käytiin läpi erilaisia ryhmätehtäviä, jossa ohjaajat 
saivat kokeilla omia kykyjään ja kekseliäisyyttä 
mahtavassa	Lahden	kaupungin	altaassa.

Palaute oli koulutuksesta positiivista ja ajan-
kohtakin sai kiitosta, joten vuonna 2010 ohjaaja-
päivät on taas elokuun lopussa samantyyppisellä 
konseptilla	jossain	Jyväskylän	eteläpuolella.

JÄÄTÄVÄ NORppARALLI 24.-25.
LOKAKUUTA hELSINgISSÄ! 

Luvassa hyytävän jäätävää ohjelmaa luolassa… 
Lisätietoja	myöhemmin	www.sukeltaja.fi	sivuilla!	
Ilmoittautumiset	 kuukautta	 ennen	 tapahtumaa	
seuroittain heli.laukkarinen@sukeltaja.fi 

SpORTTIOhJAAJApÄIVÄT 
16-17.1.2010

Lajeina uppokiekko englantilaisen lajin valmentajan 
johdolla ( opetus tulkataan Suomeksi) ja uppopallo 
suomalaisten	huippujen	johdolla.

Tapahtumapaikka	 ja	 hinta	 vahvistuvat	 myö-
hemmin.	Seuraa	Liiton	nettisivuja.

Ilmoittautumiset	kuukautta	ennen	tapahtumaa	
heli.laukkarinen@sukeltaja.fi 

Syksy on pikku hiljaa tulossa ja monessa  
seurassa on norppa- sekä toivottavasti yhä 
useammassa	 seurassa	myös	 kuutti-	 sekä	 hyl-
jetoiminta	 käynnistynyt.	 Nauttikaa	 ohjaajat	
siitä ainutlaatuisesta asiasta, että vanhempien  
rakkaat lapset ja nuoret on annettu juuri teidän 
ohjattaviksi.

Aurinkoista	 syksyä	 kaikille	 ja	 jaksamista	 
vastuullisessa, mutta antoisassa ohjaamis-
työssä!

Heli

Kaikesta Norppapostiin liittyvästä lisätietoja:

nuorisopäällikkö	
Heli Laukkarinen
(09) 3481 3190 tai 040-764 1157
heli.laukkarinen@sukeltaja.fi
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SM VALOKUVAKISA

Olettehan huomioineet, että vedenalaisenvalokuva-
uksen	SM	kisoissa	on	myös	nuorten	sarja?	

Nuorten sarjaan saavat osallistua millä tahansa 
sukellusaiheisilla valokuvilla tai
elokuvilla kilpailuvuoden aikana enintään 16 vuotta 
täyttävät.	Alle	16-vuotiaat	saavat	luonnollis-
esti halutessaan osallistua tasavertaisesti
kaikkiin	muihinkin	sarjoihin.

Kannustakaan seuranne norppianne osal-
listumaan	kilpailuun.	Ja	totta	kai	yli	16v.	oh-
jaajat ja hylkeet voivat osallistua yleiseen 
sarjaan.
Jokaiseen sarjaan voit osallistua kolmella 
kuvalla:	 A.	 makrokuvat	 B.	 normaali/laa-
jakulmakuvat	 kotimaan	 luonnonvesissä	 C.	
normaali/laajakulmakuvat ulkomailla luon-
nonvesissä	D.	teemasarja	2009:	Lapsi	 luon-
nonvesissä	 E.	 sukellusaiheiset	 pintakuvat	 F.	 luova	
sarja,	mm.	 fotomontaasit	 G.	 elokuvat	 H.	 nuorten	
sarja	Kilpailukuvat	tulee	toimittaa	cd:llä	tai	dvd:llä	
1.11.	 mennessä	 Sukeltajaliiton	 toimistoon,	 Ra-
diokatu	20,	00093	SLU.

Säännöt	löytyy	täältä:
ht tp://www.suke l ta ja . f i / t iedostot//La j ik-
ohtaiset%20dokumentit/Vedenalainen%20
valokuvaus/Sukelluskuvauksen%20Suomen%20
mestaruuskilpailus%e4%e4nn%f6t%202007.pdf

NORppATOIMITTAJA hAUSSA

Pysyykö	 kynä	 kädessä	 tai	 sormet	 näppäimistöl-
lä? Haussa on norppatoimittaja, jonka tehtävänä 
on  olla tekemässä Sukeltaja-lehden norppasivu-
ja	 yhteistyössä	 muun	 toimitusneuvoston	 kanssa.	
Hommaan kuuluu noin 5-6 kokousta vuodessa ja 
vähintään	parin	jutun	teko	lehteen	vuosittain.	Kiin-
nostaako tulla mukaan vaikuttamaan mitä lehdessä 
on? Hakemukset kristiina.karila@sukeltaja.fi, 
otsikoksi	Norppatoimittaja.

JUNNUKOUTSI

Syyskuussa 2008 ilmestymisen aloittanut Junnu-
koutsi on Nuoren Suomen uusi verkkolehti lasten 
ja nuorten parissa toimiville ohjaajille ja valmenta-
jille.	Junnukoutsi-verkkolehti	kertoo	ajankohtaisista	
asioista, tutkimustuloksista, kokemuksista kentältä 
ja	kentän	laidalta.	Sen	toivotaan	myös	olevan	kes-
kustelun	avaaja!	

Tästä linkistä pääset katsomaan uusimman leh-
den: www.nuorisuomi.fi/junnukoutsi 

Junnukoutsin	 tilauslomake	 löytyy	 :	 http://
verkkolehti.nuorisuomi.fi/tilaa_lehti 

KUUTTIOhJAAJAKURSSI 27.-29.11. 
JYVÄSKYLÄSSÄ

Sukeltajaliiton nuorisovaliokunta järjestää kuutti-
ohjaajakurssin	27.-29.11.	Jyväskylässä.	
Kurssi on tarkoitettu kaikille 18 vuotta täyttäneille 
Norppaohjaajille tai muun vesiliikunnan alan kou-

lutuksen saaneille, 
jotka ovat kiinnos-
tuneita perhesu-
kel lustoiminnan 
eli 3-6 –vuotiaiden 
lasten ja heidän 
vanhempiensa oh-
jaamisesta snork-
ke l i suke l luksen 
parissa.	 Ohjaa-
jakurssi tarjoaa 

tietoa	 lasten	 kehityksestä,	 lasten	 liikunnan	 lähtö-
kohdista ja edellytyksistä, lasten ja vanhempien 
ohjaamisesta toiminnassa ja monipuolisia toimin-
tamalleja	allastoimintaan.	Kurssilta	saat	myös	run-
saasti leikki-ideoita, harjoitusmalleja, valmiita oh-
jelmia	sekä	käytännön	harjoittelua.	

Hinta:	200	euroa.	
Ilmoittautumiset	viimeistään	23.10.2009	men-

nessä seuran esitys -lomakkeella.	 Kurssille	
mahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä enintään 10 
osallistujaa.	

KEVÄÄN 2010 NORppAOhJAAJA-
KURSSI ON 12-14.2.2010

Sukeltajaliiton nuorisovaliokunta järjestää 12-
14.2.2010.	norppaohjaajakurssin	Tampereella,	Va-
ralan	urheiluopistolla.

Kurssi on tarkoitettu yli 15-vuotiaille snorkkeli 
(S2)- tai laitesukeltajille tai uimaopettajille, jotka 
ovat kiinnostuneet 7-15 -vuotiaiden ohjaamisesta 
ja	norppatoiminnasta	snorkkelisukelluksen	parissa.
Kurssi	 antaa	 tietoa	 lasten	 urheilun	 lähtökohdista,	
ohjaajan roolista, harjoituskertojen suunnittelusta 
ja toteutuksesta sekä taidon opettamisesta ja oppi-
misesta.	Kurssiin	kuuluvat	myös	sukellustaidot	sekä	
uintitekniikat	sekä	pelit	ja	leikit	vedessä.	Kurssi	an-
taa valmiudet toimia seurassasi norppatoiminnan ja 
norpan	taitoradan	ohjaajana.

Hinta: 250 euroa sisältää opetuksen, materiaa-
lin, majoituksen, ruokailun ja kurssin hyväksytysti 
läpäisseille	postitetaan	Liiton	kortti.

Ilmoittautumiset	 viimeistään	 12.1.2010	 men-
nessä seuran esitys -lomakkeella.	 Kurssille	
mahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä enintään 18 
osallistujaa.
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