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Norppaposti
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 
seurat voivat ilmoittaa myös muut aktiiviset norp-
paohjaajansa, jotka ovat käyneet vanhan Nuori 
Suomi -ohjaajakurssin. Heidän kohdallaan täytyy 
huomioida kuitenkin että norppaohjaajan tulee olla 
aktiivisesti mukana toiminnassa ja tietää Liiton uu-
distukset sekä esim. tuntea norpan taitoradan vaa-
timukset.

Jokaisen seuran tulisi ilmoittaa seuransa aktii-
viset norppaohjaajat Liittoon vuoden 2008 loppuun 
mennessä vapaa muotoisella ilmoituksella, jonka 
on tehnyt seuran nuorisovastaava, koulutusvastaa-
va tai puheenjohtaja. Ilmoituksessa tulee ilmetä 
seuraavat asiat: Nimi, syntymäaika, seura, sähkö-
postiosoite, sporttiID jos tiedossa sekä milloin käy-
nyt norppaohjaajakurssin.

palkiNtoja ja kuNNiaa jakooN!!

Lähettäkää perusteltuja ehdotuksia Vuoden Norpas-
ta, Norppaohjaajasta sekä Norppaseurasta Liiton 
toimistoon office@sukeltaja.fi ja/tai heli.laukkari-
nen@sukeltaja.fi syyskuun 4 päivään mennessä. 
Palkintojenjakotilaisuus järjestetään Sukeltajaliiton 
syyskokouksen yhteydessä. 

Jos vuoden Norppaohjaaja-tittelin ehdottami-
nen tuntuu jääviyssyihin vedoten ongelmalliselta, 
niin patistakaa seuranne johtokunta ja hallitus sekä 
jäsenistö ottamaan kantaa lasten ja nuorten har-
rastamisesta vastaavan henkilön esittämiseksi Vuo-
den Norppaohjaajaksi. 

räpyläuintileiri 
järjestetään 19-21. syyskuuta 
Kuusankoskella. 
Samassa yhteydessä on myös ohjaajien ja 
valmentajien kurssi. 

lisätietoja
www.sukeltaja.fi
Kalevi Turkka, 0400-959002 
kalevi.turkka@sukeltaja.fi

Norppaohjaajakurssi 
10.-12.10.2008 Tampereella 

Kurssi on tarkoitettu yli 15-vuotiaille snork-
keli- tai laitesukeltajille tai uimaopettajille, 
jotka ovat kiinnostuneet 7-15 –vuotiaiden 
ohjaamisesta ja norppatoiminnasta snork-
kelisukelluksen parissa.

Kurssi antaa tietoa lasten urheilun 
lähtökohdista,ohjaajan roolista, harjoitus-
kertojen suunnittelusta ja toteutuksesta 
sekä taidon opettamisesta ja oppimisesta. 
Kurssiin kuuluvat myös sukellustaidot sekä 
uintitekniikat sekä pelit ja leikit vedessä. 
Kurssi antaa valmiudet toimia seurassasi 
norppatoiminnan ja norpan taitoradan oh-
jaajana.

Hinta: 250 euroa sisältäen opetuksen, 
materiaalin, majoituksen ja ruokailun.

Ilmoittautumiset ilmoittautumislomak-
keella 10.9.2008 mennessä 
office@sukeltaja.fi.

Kaikesta Norppapostiin liittyvästä 
lisätietoja:
nuorisopäällikkö Heli Laukkarinen
(09) 3481 3190 tai 040-764 1157
heli.laukkarinen@sukeltaja.fi
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tukea lasteN ja NuorteN 
urheiluseuratoimiNNaN kehit-
tämiseeN 2008

Urheiluseuratoiminnan kehittämistuki on tarkoi-
tettu hankkeille, jotka kehittävät lasten ja nuorten 
seuratoimintaa. Tukirahaa on jaossa 450.000 eu-
roa. Tukea voi hakea urheiluseuratoiminnan laadun 
kehittämiseen sekä lasten ja nuorten harrastus-
mahdollisuuksien lisäämiseen urheiluseuroissa. 
Tukirahat ovat Opetusministeriön liikuntayksikön 
myöntämää seuratoiminnan kehittämistukea. Ra-
hat ovat kokonaisuudessaan Veikkauksen tuottoa.

laatua seuratoimintaan

1. Sinettiseurahanke
Seura haluaa kehittää lasten ja nuorten seuratoi-
minnan laatua siten, että seuran toiminta täyttää 
Nuori Suomi Sinettiseurakriteerit. 

2. Ohjaajien ja valmentajien osaamishanke Sinet-
tiseuroille
Sinettiseura kehittää seuran ohjaajien ja valmen-
tajien osaamista. Tavoitteena on, että seuraan 
syntyy suunnitelma uusien ohjaajien ja valmen-

kuuttiohjaajakurssi 
31.10- 1.11.2008 Järvenpäässä

Kurssi on tarkoitettu kaikille 18 vuotta täyttäneille Norppaohjaajille 
tai muu vesiliikunnan alan koulutuksen käynneille. Perhesukelluksen 
eli 3- 6 –vuotiaiden lasten ja heidän vanhempiensa yhteiseen snor-
kkelisukellustoimintaan, ohjaajakurssi tarjoaa tietoa lasten kehityk-
sestä, lasten liikunnan lähtökohdista ja edellytyksistä, lasten ja van-
hempien ohjaamisesta toiminnassa ja monipuolisia toimintamalleja 
allastoimintaan.

Kurssilta saat myös runsaasti leikki-ideoita, harjoitusmalleja sekä 
valmiita ohjelmia.

Hinta: 200 euroa, sisältäen opetuksen, materiaalin, majoituksen sekä 
ruokailun

Ilmoittautumiset ilmoittautumislomakkeella 31.9.2008 mennessä 
office@sukeltaja.fi

http://www.nuorisuomi.fi
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tajien perehdyttämisestä ja seuraan nimetään 
valmentajatutor. Valmentajatutor koulutetaan 
tehtävään, jossa hän vastaa seuran ohjaajien ja 
valmentajien osaamisesta ja hän tekee toiminta-
suunnitelman valmentajien tutoroinnissa (uudet 
ohjaajat, valmentajakoulutus, opastaminen…).

lisää harrastamisen mahdollisuuksia 
lapsille ja nuorille

3. Löydä liikuntakerhon perustaminen (6-12v.)
Seuraan perustetaan uusi monipuolinen liikunta-
kerho Löydä liikuntakerho -toimintamallia hyödyn-
täen.

4. Lajikohtaisten harjoitusryhmien lisääminen (6-
12 v.)
Seura laajentaa olemassa olevaa lasten toimintaa 
perustamalla uusia toimintaryhmiä.

5. Nuorten harrastustoiminnan käynnistäminen tai 
lisääminen (13-19 v.)
Seura käynnistää uusia lajiryhmiä aloittaville 
nuorille tai laajentaa nuorten toimintaa harras-
teurheilun suuntaan. Hanke voi olla myös nuorten 
suunnittelema, valmistelema ja toteuttama harras-
teurheilutapahtuma samalle ikäryhmälle. Lue lisää 
täältä.

Tukiraha voidaan käyttää hankkeisiin, jotka toteu-
tuvat 1.9.2008-31.12.2009. Tukisummat vaihte-
levat 500-8000 euron välillä. Tukea ei myönnetä 
seuralle / seuran lajijaostolle, joka viime vuonna 
on saanut tukea samaan hankemuotoon. Tuen ja-
kamisen prosessista vastaa Nuori Suomi ry yhdes-
sä lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen kanssa.

miten haetaan?

Hakulomakkeet löytyvät Nuoren Suomen net-
tisivuilta. Hakemus täytetään netissä olevalle 
lomakkeelle. Jokaisella hankemuodolla on oma 
hakulomake. Hakemus lähetetään netin kautta 
viimeistään 15.10.2008. Mikäli sinulla ei ole mah-
dollisuutta täyttää lomaketta netissä, tilaa hakulo-
make Nuoresta Suomesta.

milloin ja miten tuet julkistetaan?

Tuen saajat julkistetaan joulukuussa 2008 maa-
kunnallisissa tilaisuuksissa. Kaikille hakijoille 
postitetaan tukipäätös henkilökohtaisesti. Tuen 
saajat kerrotaan maakunnallisissa tilaisuuksissa ja 
tilaisuuksien jälkeen Nuoren Suomen nettisivuilla. 
Tuen saajat allekirjoittavat sopimuksen valtion-
avustuksen käytöstä.
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Kaikki ilmoittautumiset kirjallisena seuroit-
tain www.sukeltaja.fi-sivujen Resurssi–
pankista löytyvällä ilmoittautumislomak-
keella joko sähköpostilla office@sukeltaja.fi 
tai fax (09) 3481 2516.

tapahtumien ja koulutuksien 
peruutusehdot:

Viimeisen päivän jälkeen tehdyistä peruu-
tuksista veloitetaan 30 % kurssin/tapah-
tuman hinnasta. Peruutuksista tulee aina 
ilmoittaa, ilman peruutusta poisjääneiltä 
veloitetaan koko kurssin/tapahtuman hinta. 

Sairastapauksissa palautamme kurssi/ 
tapahtumamaksun lääkärintodistusta vas-
taan vähennettynä toimistokuluilla (8,50 
euroa).

Kurssi/tapahtuma voidaan peruuttaa jär-
jestäjien taholta, mikäli ilmoittautuneita ei 
ole riittävästi. Sukeltajaliitto pidättää oikeu-
den muutoksiin.

palkkio: mainetta ja kunnia sekä paljon 
menetettyä vapaa-aikaa. 

Jos tunnistat itsesi alla olevasta, ilmianna itsesi 
osoitteeseen heli.laukkarinen@sukeltaja.fi.

Olet innostunut ja innovatiivinen

Lapsissa ja nuorissa on sinusta tulevaisuus ja 
olet itsekin nuorekas tai ainakin mieleltäsi nuori

Omistat ylimääräistä vapaa-aikaa (minimi noin

6-10 päivää vuodessa kokouksia varten ja luke-
mattomia tunteja sähköpostin parissa)

Luvassa vaikuttamista ja päätöksen tekoa, ma-
teriaalien tekoa ja tapahtumien suunnittelua/
toteuttamista

Huomioithan, että voit ilmiantaa kaverisikin! 
Kaverinsa ilmiantaneille luvassa pieni, mutta 
hieno palkinto, jos kaverisi valitaan nuorisova-
liokuntaan tai työryhmään.

NuorisovaliokuNta etsii IHMISIÄ! 

sukeltaja-reppu

tilava sisätila sisätaskulla ja säädettä-• 
vä kiristysnyöri 
ulkopuolella kaksi taskua vetoketjulla • 
matkapuhelintasku kantohihnassa • 
takatasku arvotavaroille • 
pehmustetut, erityisen vahvat kanto-• 
hihnat 
vyötäröhihna • 
tilavuus n. 25 litraa • 
32x14x44 cm • 

Hinta  19,00 €
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