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Etsitään kirjoittajia, kuvaajia ja piirtäjiä
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Vuoden Norppaohjaaja ja –Norppa
Vuoden 2006 Norppaohjaaja on Anni Pykäläinen
(synt. 1984) Saimaan Norpat Urheilusukellusseurasta.
Anni ohjaa tällä hetkellä 7-9 vuotiaiden Norppien
ryhmää. Lisäksi Anni toimii Hylje-ryhmän (15-20
vuotiaita nuoria) vetäjänä ja tarvittaessa tuuraa
Kuuttiryhmän harjoituksissa. Seuratoiminnan lisäksi Anni on mukana Liikunnan ja Urheilun Nuorisokomiteassa.
Vuoden 2006 Norppa on Niina Marttinen (synt.
1993), joka kuuluu niin ikään Saimaan Norpat Urheilusukellusseuraan.
Niina on osallistunut aktiivisesti seuran harjoituksiin ja on suorittanut S1-S3 -snorkkelisukellusluokat. Halliharjoitusten lisäksi Niina on osallistunut
seuran leireihin ja halliralleihin sekä Valtakunnallisiin Norppaleireihin ja –ralleihin.

Kirjoittajia, kuvaajia ja piirtäjiä
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, niin
vien ne eteenpäin toimitusneuvostoon.

Joulukuussa ilmestyvässä Sukeltaja-lehdessä on
Annin kirjoittama juttu: Norppasukeltajasta ohjaajaksi. Lisäksi on tarina Nuorten Kansainvälisestä tapahtumasta, joka järjestettiin Pajulahdessa
26.9-1.10.2006. Pajulahdessa kokoontui noin sata
18-30 –vuotiasta nuorta.

Kaikesta Norppapostiin liittyvästä lisätietoja:
nuorisopäällikkö Kari Malvinen
(09) 3481 3190 tai kari.malvinen@sukeltaja.ﬁ.

al
li
ar
pp
or
N
Sukellusseura Calypso järjesti Valtakunnallisen
Norpparallin Kirkkonummella 4.-5.11.2006.
Ralli keräsi ennätysyleisön; noin 120 osanottajaa.
Norpparalli saatiin vietyä kunniakkaasti läpi ilman suurempia kommelluksia. Suurkiitos Teille osallistujille ja tietysti
järjestävälle seuralle, kun teitte yhdessä tapahtuman mahdolliseksi.
Tulevia tapahtumia ja kursseja silmällä pitäen olisi kuitenkin hyvä
jos Sukeltajaliiton toimistolle tulisi palautetta myös juuri päättyneestä
Itämeren salaisuuksien selvittämisestä, Norpparallista!
Pyydänkin kohteliaimmin Norppapostin lukijoita vierailemaan Liiton verkkosivuilla antamassa palautetta:
http://www.sukeltaja.ﬁ/palaute/tapahtuma_palaute.php
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AQUA äksön -päivät

Norppaohjaajakurssi 12.-14.1.2007,
Varalan urheiluopistolla, Tampereella
Kurssi on tarkoitettu yli 15-vuotiaille snorkkelitai laitesukeltajille tai uimaopettajille, jotka ovat
kiinnostuneet 7-15 –vuotiaiden ohjaamisesta ja
norppatoiminnasta snorkkelisukelluksen parissa.
Hinta: 250 euroa
Ilmoittautumiset viimeistään 15.12.2006
Kirjallinen ilmoittautuminen on pakollinen.

Norppaohjaajakurssi 13.-15.4.2007,
Varalan urheiluopistolla, Tampereella
Kurssi on tarkoitettu yli 15-vuotiaille snorkkelitai laitesukeltajille tai uimaopettajille, jotka ovat
kiinnostuneet 7-15 -vuotiaiden ohjaamisesta ja
norppatoiminnasta snorkkelisukelluksen parissa.
Hinta: 250 euroa
Ilmoittautumiset viimeistään 16.3.2007
Kirjallinen ilmoittautuminen on pakollinen.
Lisätiedot ja molempien kurssien ilmoittautumiset
www.sukeltaja.ﬁ
Molempien
kurssien
osalta
noudatetaan
Sukeltajaliiton ilmoittautumis- ja peruutusehtoja.

Sukeltajaliiton
nuorisovaliokunta
järjestää
Norpparallin sijasta keväällä 2007 AQUA äksön
–päivät yhdessä kilpalajien valiokuntien kanssa.
Snorkkelisukelluksen
monet
vaihtoehdot
vapaasukellus,
sukelluskalastus,
uppopallo,
räpyläuinti ja tietysti va-valokuvaus - esitellään
samassa tapahtumassa. Samalla kannustetaan
erityisesti
vanhempia
norppia
jatkamaan
sukellusharrastuksen
parissa.
Lisätietoja
vuodenvaihteen jälkeen.

Edellä mainitut kurssit ja tapahtumat tulevat
olemaan
Sukeltajaliiton
nuorisovaliokunnan
järjestämiä.
Ilmoittautumiset
kirjallisena
seuroittain
ilmoittautumislomakkeella
joko
sähköpostilla
ofﬁce@sukeltaja.ﬁ tai fax (09) 3481 2516.

Tapahtumien ja koulutuksien
peruutusehdot:
Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen
tehdyistä peruutuksista veloitetaan 30 %
kurssin/tapahtuman hinnasta. Peruutuksista
tulee aina ilmoittaa, ilman peruutusta
poisjääneiltä veloitetaan koko kurssin/
tapahtuman hinta. Sairastapauksissa
palautamme kurssi/tapahtumamaksun
lääkärintodistusta vastaan vähennettynä
toimistokuluilla (8,50 euroa).
Kurssi/tapahtuma voidaan peruuttaa
järjestäjien taholta, mikäli ilmoittautuneita
ei ole riittävästi. Sukeltajaliitto pidättää
oikeuden muutoksiin.
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Kilpailukutsu
RÄPYLÄUINNIN NUORI SUOMI CUP-KILPAILUT
TAMPEREELLA LAUANTAINA 18.11.2006
Kutsumme seuranne norppia ja nuoria räpyläuinnin
Nuori Suomi Cup-kilpailuihin Tampereelle. Kilpailut
alkavat lauantaina 18.11. kello 16.00 oheisen aikataulun ja ohjelman mukaisesti ja päättyvät noin
kello 20. Kilpailupaikka on Tampereen Uintikeskus
Kalevan kaupunginosassa, osoite Joukahaisenkatu
7.
ILMOITTAUTUMINEN:
Ilmoittautumislomake löytyy osoitteesta:
http://www.sukeltaja.fi/tiedostot/
Lapset%20ja%20nuoret/Norppapostit/Liitekansio_
4_2006/rapylauinnin_ilmoittautumislomake.xls

Räpyläuintikonsultointia seuroihin
Jos seurassanne on halua tutustua räpyläuintiin
kilpa- tai kuntouintina, ottakaa yhteyttä Timo Suomiseen. Hän toimii Liiton räpyläuintivaliokunnan
”kiertävänä lähettiläänä” esittelemässä lajia ja
opastamassa lajin alkeisiin.
Seuran tarvitsee sopia ajankohdasta Timon kanssa
ja varata 1-2 tuntia teoria- ja allasaikaa sekä audiovisuaalisia esittelyvälineitä (läppäri + tykki tai
piirtoheitin).
Voitte kysyä muita saman alueen seuroja, jos sieltä
löytyisi kiinnostusta tulla mukaan esittelytilaisuuteen.
Yhteystiedot:
Timo Suominen
Sukellusseura Vesikot ry, Kouvola
puh. 040-729 6887
email: timo.suominen@sukeltaja.ﬁ

Ilmoittautuminen viimeistään 11. päivänä marraskuuta. Lisätietoja Kalevi Turkalta.
Kalevi Turkka
Nirvanpellonkatu 2 A
33820 Tampere
email: kalevi.turkka@sukeltaja.ﬁ
OSANOTTOMAKSUT:
Osanottomaksu on A, B ja C-ikäluokissa 6 €/henkilö/lähtö, D ja E-ikäluokassa 5 €/ henkilö/lähtö sekä
viesteissä 12 €/joukkue. Maksu on suoritettava viimeistään 11.11.2006 Tampereen Urheilusukeltajat
ry:n tilille: Sampo, nro 800016-70068726. Maksusuorituksen tiedonanto-osassa tulee olla merkintä ”NSC/TRE” sekä lisäksi maksavan seuran nimi
tai lyhennys. Jäljennös maksusuorituksesta tulee
esittää uimahallissa ilmoittautumisen yhteydessä.
Avainkortit luovutetaan joukkueen johtajalle.
JÄLKI-ILMOITTAUTUMINEN:
Jälki-ilmoittautuminen
viimeistään
torstaina
14.11.2006. Maksu on kaksinkertainen, samoin lisälajin.
PERUUTUKSET:
Mahdolliset peruutukset tulee tehdä Kalevi Turkalle
mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään teknisessä kokouksessa. Ilmoittautumismaksuja ei palauteta.

IKÄLUOKAT:
A = avoin
B = 1989 - 1990 syntyneet
C = 1991 - 1992 syntyneet
D = 1993 - 1994
E = 1995 tai myöhemmin syntyneet
SÄÄNNÖT:
Kilpailuissa noudatetaan CMAS:n sääntöjä.
Kilpailuissa erikseen stereo- (kumi/muovi-) ja monoräpylälähdöt. Ne uidaan peräkkäisinä lähtöinä.
Myös vedestä lähtö sallitaan.
Sama uimari ei saa uida samaa matkaa sekä stereo- että monoräpyläsarjassa eikä eri ikäluokissa.
PROTESTIMAKSU:
Protestimaksun suuruus on 20 €.
UIMAHALLI:
Tampereen Uintikeskus, altaan pituus 25 m, 8 rataa, veden lämpötila n. 26ºC, sähköinen ajanotto.
VARUSTEET:
Maski tai uimalasit.
Snorkkeli, pituus enintään 48 cm ja sisähalkaisija
enintään 23 mm.
Räpylöinä stereo- tai monoräpylät.
LISENSSIT:
Kaikilla kilpailijoilla tulee olla voimassaoleva kilpailulisenssi tai tapaturmavakuutus.
RUOKAILU:
Uimahallin kahviossa on mahdollisuus välipalaan,
kahvio on avoinna kello 18 asti.
AIKATAULU JA OHJELMA
klo
16.00 Kokoontuminen Tampereen Uintikes
kuksessa ja pukukoppien avainkorttiten luovutus joukkueille
”
16.05 Verryttely alkaa
”
16.20 Tekninen kokous
”
16.50 Verryttely päättyy
”
16.55 Kilpailujen avaus ja mallilähtö
”
17.00 Ensimmäinen lähtö
LAJIT LÄHTÖJÄRJESTYKSESSÄ
1. 25 m sukellus pojat C monoräpylät
2. 25 m sukellus pojat C stereoräpylät
3. 25 m sukellus tytöt C monoräpylät
4. 25 m sukellus tytöt C stereoräpylät
5. 25 m sukellus pojat D monoräpylät
6. 25 m sukellus pojat D stereoräpylät

7. 25 m sukellus tytöt D monoräpylät
8. 25 m sukellus tytöt D stereoräpylät
9. 25 m sukellus pojat E stereoräpylät
10. 25 m sukellus tytöt E stereoräpylät
11. 50 m sukellus avoin A monoräpylät
12. 50 m sukellus pojat B monoräpylät
13. 50 m sukellus pojat B stereoräpylät
14. 50 m sukellus tytöt B monoräpylät
15. 50 m sukellus tytöt B stereoräpylät
Palkintojen jako
16. 200 m räpyläuinti avoin A monoräpylät
17. 200 m räpyläuinti pojat C monoräpylät
18. 200 m räpyläuinti pojat C stereoräpylät
19. 200 m räpyläuinti tytöt C monoräpylät
20. 200 m räpyläuinti tytöt C stereoräpylät
21. 200 m räpyläuinti pojat B monoräpylät
22. 200 m räpyläuinti pojat B stereoräpylät
23. 200 m räpyläuinti tytöt B monoräpylät
24. 200 m räpyläuinti tytöt B stereoräpylät
Palkintojen jako
25. 50 m räpyläuinti avoin A monoräpylät
26. 50 m räpyläuinti pojat D monoräpylät
27. 50 m räpyläuinti pojat D stereoräpylät
28. 50 m räpyläuinti tytöt D monoräpylät
29. 50 m räpyläuinti tytöt D stereoräpylät
30. 50 m räpyläuinti pojat E stereoräpylät
31. 50 m räpyläuinti tytöt E stereoräpylät
32. 400 m räpyläuinti avoin A monoräpylät
Palkintojen jako
33. 50 m räpyläuinti pojat C monoräpylät
34. 50 m räpyläuinti pojat C stereoräpylät
35. 50 m räpyläuinti tytöt C monoräpylät
36. 50 m räpyläuinti tytöt C stereoräpylät
37. 100 m räpyläuinti avoin A monoräpylät
38. 100 m räpyläuinti pojat B monoräpylät
39. 100 m räpyläuinti pojat B stereoräpylät
40. 100 m räpyläuinti tytöt B monoräpylät
41. 100 m räpyläuinti tytöt B stereoräpylät
Palkintojen jako
42. 4x50m viesti sekajoukkuein B mono/stereoräpylät (joukkueessa oltava vähintään 2 tyttöä)
Palkintojen jako ja kilpailujen päätös noin klo
20.00
TIEDUSTELUT:
Kalevi Turkka, puh.koti 03-265 2160, käsipuh.
0400-959 002, email: kalevi.turkka@sukeltaja.ﬁ
TERVETULOA TAMPEREELLE RÄPYLÄUINNIN NUORI
SUOMI CUP-KISOIHIN!
Suomen Urheilusukeltajain liitto ry Tampereen Urheilusukeltajat ry Räpyläuintivaliokunta
RaumaRepola Diving Club ry
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VUODEN 2007
SEINÄKALENTERI

Nurmisen kalenteri vuodelle 2007
saatavissa Sukeltajaliiton
verkkokaupasta.
Aihe: Itämeren aaltojen alapuolella

SUKELTAJA-REPPU
Tilava sisätila ja säädettävä kiristysnyöri.
Ulkopuolella kaksi taskua vetoketjuilla.
Takatasku arvotavaroille.
Tilavuus n. 25 litraa.
Mitat 32x14x44 cm.
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VEDEN VALLASSA
1956 - 2006 DVD
Veden vallassa
1956 - 2006 DVD
esittelee Sukeltajaliiton toimintaa
puolen vuosisadan
ajalta.
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Liiton värikäs historia ja nykypäivän
toiminnan esittely
ovat tiivistettynä
pääesityksessä.
Runsaat lisämateriaalit valottavat sukelluksen alalajeja
yksityiskohtaisesti.

LISÄÄ TUOTTEITA
OSOITTEESSA
www.sukeltaja.ﬁ/verkkokauppa

Toimitus postiennakolla. Hintoihin lisätään toimituskulut, alkaen 4,20 €

VILLAPIPO
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Laadukas HUSKY:n
villapipo ﬂeecevuorella.
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Nuoresta Suomesta tuli myönteinen
päätös edistää Nuoret Pinnan alle
hanketta 5000 eurolla toimintakaudella
1.9.2006 - 31.8.2007
Käytännöntasolla on käärittävä hihat ja ryhdyttävä
edistämään muun muassa:
a) Harrastemanagerimateriaalien (tulipa sanahirviö
- sori) jalkauttamista ja
b) Reilun pelin sekä
c) eettisten sääntöjen periaatteiden edistämistä
seuroissa.

Paikallistuki
Nuorissa on potentiaalia
Jotta vapaaehtoistyö jatkuisi tulevaisuudessakin
vahvana, ei nuorten osallistumista toimintaan kannata sivuuttaa.
”Vapaaehtoisuuden kannatus nuorten keskuudessa – niin asenteissa, kuin osallistumisessakin – on
sangen vahvaa. Kansalaisjärjestöjen vapaaehtoisuus on useille nuorille varteenotettava osallisuuden ja vaikuttamisen kanava. Nuoret ja opiskelijat
ovat kaikista suomalaisista kiinnostuneimpia osallistumaan vapaaehtoistoimintaan, jos heitä vain
pyydetään mukaan”, Yeung kertoo.
Vapaaehtoistyö kiinnostaa nuorisoa, mutta ongelmana on, etteivät he yksinkertaisesti tiedä, miten
toimintaan pääsee mukaan. Suuri osa nuorista ei
myöskään ole tullut ajatelleeksi kyseistä toimintaa,
koska sitä ei ole ”markkinoitu” heille.
Lähde: SLU, Liikunnan ja Urheilun Maailma,
12/06 (21.9.2006), Vilja Pylsy, www.slu.ﬁ.

Paikallistukihakemuksia tuli yhteensä 21 kpl 16 seurasta. Sukeltajaliitosta tukea haettiin yhteensä 30
443 euron edestä kolmeen eri hankkeeseen, missä harrastaa ja kilpailee yhteensä 344 lasta ja 245
nuorta. Nuori Suomi jakaa opetusministeriön tukea
1 400 000 euron edestä urheiluseurojen toiminnan
kehittämiseksi. Kaikkien urheiluseurojen tukihakemukset yhteenlaskettuna tukea haettiin 7 300 000
euron edestä.
Sukeltajaliittoon hakemuksia tuli ennätysmäärä,
mistä voimme olla kovin tyytyväisiä verrattuna viime vuoteen, jolloin hakemuksia tuli vain viisi kappaletta ja tukeakin myönnettiin vain 1500 euron
edestä. Nuori Suomi julkaisee tukipäätöksensä tulokset joulukuun 2006 alussa ja Nuoren Suomen
verkkosivuilla.
Lisätietoja:
Nuori Suomi
yhteyspäällikkö Eija Alaja, 0400 617 531
kehitysjohtaja Pasi Mäenpää, 040 7788 993
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Harrastemanageriverkostoon liittyminen on nyt
ajankohtaista. Liittyminen tapahtuu www.nuorisuomi.ﬁ sivuilla.
Nuorten harrastamisessa ratkaisevassa asemassa nuorten harraste- ja vaikutusmahdollisuuksien
lisäämiseksi on toimivan aikuistukiverkoston luominen. Seuraan on löydettävä ennakkoluuloton
Harrastemanageri, josta tulee toiminnan sielu ja
moottori ja joka mahdollistaa nuorten harrastamisen. Harrastemanageri luo yhdessä nuorten kanssa omaan seurakulttuuriin sopivat ja nuoria innostavat toimintamuodot.
Harrastemanagerin tukijärjestelmä tarjoaa seuraavaa:
* Valtakunnallinen verkosto: Viestintää,
tiedottamista ja vuorovaikutusta.
* Koulutusta: Perehdyttämistä, oppimista
ja jatkokoulutusta.
* Materiaaliapua: Vuosittain täydentyvä
käsikirja, johon liitetään seuroissa toteutettuja käytännön malleja
* Kohtaamisia: Kerran vuodessa valtakunnallisesti, myös alueellisia tapaamisia. Vuoden 2006 kohtaaminen tapahtuu
18.-20.11. risteilyn merkeissä. Verkostoon liittyneille lähetetään lisätietoa henkilökohtaisesti sähköpostilla. Myös näille
sivuille tulee infoa asiasta.
* Lajikohtaista tukea: Vaihtelee lajeittain.
Lisätietoa lajiliitoista. Parhaillaan suunnittelun alla.
Liittymällä verkostoon harrastemanageri saa tukijärjestelmän edellä mainitut edut käyttöönsä. Rekisteröitymisen jälkeen manageriin otetaan yhteyttä Nuoresta Suomesta ja hän pääsee sopimaan toimintaan liittyvästä koulutuksesta. Verkostoon liittyminen, koulutus ja siihen liittyvä materiaali sekä
vuosittainen materiaalin päivitys ovat seuralla maksuttomia palveluita.
lähde: www.nuorisuomi.ﬁ
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Terveiset nuorisovaliokunnasta!
Edellisessä norppapostissa 3/2006 oli juttua
nuorisovaliokunnan
kummiseurahankkeesta.
Jokaiselle sukellusseuralle jossa on junioritoimintaa
on nimetty valiokunnasta oma kummi. Kummi voi
toimia tukihenkilönä ja tulla seuraan vierailulle sekä
auttaa norppatoimintaan liittyvissä asioissa. Tässä
vaiheessa suurimpaan osaan seuroista on otettu
jo ainakin alustavasti yhteyttä asian tiimoilta,
ja juttu on otettu tosi hyvin vastaan. Myös me
nuorisovaliokuntalaiset olemme kovasti innostuneet
asiasta! Eri seuroissa on hyvinkin erilaisia tilanteita,
ja kummi on apuna monenlaisissa asioissa. Yhdessä
voimme käynnistää uudelleen norppatoiminnan,
joka on syystä tai toisesta jäänyt hiljaiseloon, miettiä
toiminnan monipuolisuutta tai muuten kehittää
juniorityötä – tavoitteena vaikkapa Sinetti!
Kaikkiin
seuroihin
otetaan
jollakin
tapaa
yhteyttä vielä tämän vuoden puolella. Jo nyt on
kuitenkin huomattu, että osa nuorisovastaavien
yhteystiedoista (erityisesti sähköpostiosoitteet)
on vanhentunut. Eli jos olet nuorisovastaava,
etkä ole vielä kuullut kummistasi mitään, olisi
kiva jos vaikka itse laittaisit viestiä kummille.
Kummilista löytyy myös tästä norppapostista
ja kummien sähköpostit ovat muotoa etunimi.
sukunimi@sukeltaja.ﬁ. Muistakaa päivittää
yhteystiedot liittoon tai vaikkapa omalle
kummille, jos ne ovat muuttuneet!

Monessa seurassa tämä ikäryhmä on juuri se, jolle
toimintaa on huonosti tarjolla: norppatoimintaan
he alkavat ovat liian vanhoja, mutta toisaalta
laitesukellus saattaa olla käytännössä hankalaa
auton puuttumisen ym. vuoksi. Kaikki eivät
myöskään halua jatkaa laitesukelluksen parissa.
Siksi seuroissa voidaan käynnistää omaa toimintaa
tälle ikäryhmälle. Toimintamalleja on useita, mutta
ajatuksena olisi suhteellisen vapaamuotoinen
harrastaminen – nuorten omilla ehdoilla. Näissä ns.
hyljeryhmissä voidaan snorklauksen lisäksi hyvin
harrastaa myös muitakin lajeja ja viettää aikaa
yhdessä. Mukana kuitenkin olisi yksi aikuinen,
joka auttaisi käytännön järjestelyissä ja toimisi
ryhmän tukihenkilönä. Tämän henkilön ei tarvitse
olla ohjaaja tai valmentaja, mutta tärkeää on olla
läsnä. Hyljeryhmiä on käynnissä tällä hetkellä
muutamissa sukellusseuroissa, ja kokemuksista
kootaan oma materiaali, kun ryhmien toiminnasta
saadaan palautetta.
Valtakunnallisesti käynnissä on Nuoren Suomen
Mä oon täällä –harrasteliikuntahanke, joka
kulkee sopivasti meidän oman hankkeemme
rinnalla. Nuori Suomi sekä liikunnan ja urheilun
aluejärjestöt kasaavat parhaillaan myös harrast
emanageriverkostoa sekä järjestävät koulutusta
aiheesta. Harrastamanageri on siis henkilö, joka
toimii yhteyshenkilönä nuoren harrasteryhmissä.
Kannattaa
ottaa
yhteyttä
oman
seudun
aluejärjestöön asian tiimoilta. Nämä koulutukset
ovat maksuttomia!
Haluaisin
vielä
sanoa
muutaman
sanan
valtakunnallisista tapahtumista. Tiedän nimittäin,
että on paljon norppaohjaajia, jotka ovat joskus
harkinneet lähtemistä esimerkiksi norpparalliin,
mutta ovat ajatelleet, että se on jotenkin työlästä
tai hankalaa. Kun itse aloitin kotiseurassani
Rauma-Repola
Diving
Clubissa
Tampereella
norppavastaavana vuonna 2001, ajattelin juuri
näin: meillä on muutenkin paljon tekemistä.
Kerran norpparalli sattui olemaan nappurikunnassa
Orivedellä, taidettiin elää vuotta 2003, ja päätettiin
muutaman norpan voimin lähteä. Seuraavaan
ralliin meiltä lähti jo puolet enemmän norppia, ja
samansuuntainen kehitys on jatkunut joka vuosi.
Kun norppa kerran on uskaltautunut mukaan,
haluaa hän lähteä aina uudestaan! Tänäkin syksynä
meidän 24 norpasta peräti 17 innostui mukaan
ralliin. Ohjaajalle ralli saattaa tietenkin tuntua
tylsältä velvollisuudelta, mutta odotas kun näet
junnujesi nauttivan joka hetkestä Ralleissa tärkeintä
ei ole voitto, vaan yhdessäolo ja liikunnan ilo. Eli
suosittelen todella – lähtekää tekin mukaan!

Kummi-järjestelmän
avulla
nuorisovaliokunta
haluaisi myös viedä seuroihin tietoa nuoten
harrasteurheilusta. Nuoret pinnan alle –hankeen
tavoitteena
on
käynnistää
sukellusseuroihin Terveisin Laura Torkkeli
harrasteryhmiä
n.
14-18-vuotialle
nuorille. Nuorisovaliokunnan jäsen

Lilli Pykäläinen
Nuorisovaliokunnan pj
Lillin kummiseuroja:
IMATRAN URHEILUSUKELTAJAT
JOENSUUN LAITESUKELTAJAT
JOENSUUN URHEILUSUKELTAJAT
KITEEN URHEILUSUKELTAJAT
KOUVOLAN UIMARIT
LIEKSAN SUKELTAJAT
NURMEKSEN URHEILUSUKELTAJAT
SAIMAAN NORPAT
SUKELLUSSEURA VESIKOT

Sirpa Huupposen kummiseuroja:
INARIN URHEILUSUKELTAJAT
KAINUUN URHEILUSUKELTAJAT
KUOPION URHEILUSUKELTAJAT
LEPPÄVIRRAN URHEILUSUKELTAJAT
MIKKELIN URHEILUSUKELTAJAT
MURSUT
OULUN VESIMIEHET
PIEKSÄMÄEN URHEILUSUKELTAJAT
RAUTALAMMIN SUKELTAJAT
SAVONLINNAN URHEILUSUKELTAJAT
YLIVIESKAN URHEILUSUKELTAJAT

Laura Torkkelin kummiseuroja:
Ossi Mantereen kummiseuroja:
DIVING TEAM PORI
KANKAANPÄÄN URHEILUSUKELTAJAT
LAIVASTON URHEILUSUKELTAJAT
NAUTIC CLUB
PORIN URHEILUSUKELTAJAT
RAUMAN LAITESUKELTAJAT
SAARISTOMEREN SUKELTAJAT
SUKELLUSSEURA SIMPPU
TURUN NMKY/SUKELLUSJAOS
VAKKA-SUOMEN URHEILUSUKELTAJAT

AHVENISTON VESIPEDOT
ASK HEPULA
HEIPS/SUKELLUSJAOS
HÄMEENLINNAN URHEILUSUKELTAJAT
LAHDEN PINGVIINIT
LÄNGELMÄVEDEN SUKELTAJAT
MÄNTÄN SEUDUN URH.SUK.VESIKOT
NASTOLAN SUKELLUSSUUNNISTAJAT
RAUMA-REPOLA DIVING CLUB
SCUBA LIBRE

Anu Laineen kummiseuroja:
Patrick Lybeckin kummiseuroja:
DIPNOI DIVERS
EKENÄS SPORTDYKARE PIRAYA
ESPOON DYYKKARIT
HYKS URHEILUSEURA/URH.SUK.JAOS
KESKI-UUDENMAAN SUKELTAJAT
LOHJAN URHEILUSUKELTAJAT
LOVIISAN MERISUKELTAJAT
MERISUKELTAJAT
MURENA
NOUSU
PARTIOSUKELTAJAT
RIIHIMÄEN URHEILUSUKELTAJAT
SAMMAKKO DIVING TEAM

Petri Heikkisen kummiseuroja:
ALA-KEITELEEN URHEILUSUKELTAJA
KEURUUN URHEILUSUKELTAJAT
SAMMAKOT
SUKELLUSSEURA CALYPSO
SUKELLUSSEURA H2O
SUKELLUSSEURA HYDROMANIA
URHEILUSUKELTAJAT
VANTAANJOEN SUKELTAJAT

BOTHNIA GULF DIVERS-82
KEMIN URHEILUSUKELTAJAT
KOKKOLAN URH.SUK.KERHO MERISAU
LAKEUDEN SUKELTAJAT
MIDNIGHT DIVERS
NORRVALLA SPORT
PIETARSAAREN URH SUK DIVING 80
ROVANIEMEN URHEILUSUKELTAJAT
SODANKYLÄN URHEILUSUKELTAJAT
SUUPOHJAN SUKELTAJAT
TAMPEREEN URHEILUSUKELTAJAT
TORNION URHEILUSUKELTAJAT
TORNIONLAAKSON SUKELLUSSEURA
Kaikkien valiokuntalaisten sähköpostit ovat
muotoa etunimi.sukunimi@sukeltaja.ﬁ
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Lumilyhty - Tuttu tv:stä
Lumilyhty-arvalla kerätään varoja liikunta- ja
urheiluseurojen toimintaan. Arvan hinta on
5 €.
Helpoin tapa tahkoa tonneittain rahaa
verovapaasti.
• Seura/joukkue saa 50% arvan bruttohinnasta
puhtaana käteen. Voitot ovat saajille verottomia,
koska SLU maksaa arpajaisveron.

KilpaILO
KilpaILO –
liikkeelle.

pelisääntökeskustelu

lähti

• Hyvin organisoituna 1000 arpaa menee loka-marraskuussa muutamassa illassa = 2500 € kahisevaa kassaan. Jaossa 24 Mersua, 24 matkaa 24 tiehyvin tokonetta.

• Yli 100 000 voittoa. Arvo yhteensä yli 2 miljooKilpaILO -seminaareihin on osallistunut hyvin na euroa.
seuraihmisiä ja tilaisuudet ovat onnistuneet.
• SLU:n Lumilyhty-joulukalenterin tilausohjeet löyKilpaILO tärkein osa ajatusten herättämisessä ovat tyvät sivulta http://www.lumilyhty.net/
seurojen pelisääntökeskustelut.
Pelisääntökeskustelujen työvälineitä ovat:
- kalvosarjat, jotka löytyvät nettisivuilta
- Lupa tuntea –vinkkivihko
- Dvd (tietoisku, lasten haastattelut, Tuovi Keräsen
ja Harri Hakkaraisen - kommentit), lähetetään
automaattisesti
Sinettiseuroille,
lajiliitoille
ja
alueille.
- Muut voivat tilata dvd:tä Nuoresta Suomesta.
seminaari sai loistavat palautteet ja moni tuli
harmittelemaan tilaisuuden jälkeen sitä, ettei
omasta seurasta
ollut muita valmentajia paikalla.
Luennoimassa olivat alansa huiput:
- lastenpsykologi Tuovi Keränen
- lääkäri, valmentaja Harri Hakkarainen
- olympiakomitean valmennuksen johtaja Kari
Niemi-Nikkola
- Nuoren Suomen pääsihteeri Teemu Japisson.

