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Kuva: Sanna Ikonen

Norppaposti
TIUKKA PAIKKA VOI LUODA UUTTA
Kun kevään odotettua Norpparallia ei järjestetty, oli se monelle pettymys. Norppa
ralleja on järjestetty säännöllisesti jo vuosien ajan. Tämä uusi tilanne pakotti miet
timään jotain, mikä voisi korvata tapahtuman…. Viisaita päitä lyötiin yhteen kerran
jos toisenkin, ja siitä syntyi loppujen lopuksi onnistunut idea ja loppuun asti toteutet
tu tapahtuma! Monessa seurassa uuteen tapahtumaan uskaltauduttiin mukaan, sillä
seikkailu oli helposti toteutettavissa.
Joskus jokin jo perinteeksi muodostunut tapahtuma voi saada uutta puhtia tai saadaan
luoduksi jotain aivan uutta kun tilanne ei menekään odotetusti. Ei kannata säikähtää ja
tehdä liian nopeita johtopäätöksiä muutoksista seuran tapahtumissa ja toiminnoissa.
Tuumailujen jälkeen tilanteesta voi kehittyä helmi, joka kantaa taas pitkälle. Nuoriso
toiminnassa kevät ilman perinteistä rallia sujui hyvin, uudelle tapahtumalle odotetaan
jatkoa ja into syksyn rallia kohtataan on kasvanut.
Sukellusrikasta ja aurinkoista kesää,
toivoo Minna

				
Your move näytti myös sen toisenlaisen kesäsään
				- mutta sukellukset jatkuivat

NUORISOVALIOKUNTA
VUONNA 2011

Nuorten ryhmä

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Irene Savolainen, puheenjohtaja
Anni Ahonen-Bishopp
Anu Laine, tiedotus
Patrick Lybeck
Ossi Mantere, sihteeri, tiedotus
Susanna Miettinen

Ilona Lindström
Astrid Mannerkoski
Mimi Rantanen
Juha Toivonen
Oona Tuuri
Sanna Kokkonen, tutor

Ota yhteyttä!
etunimi.sukunimi@sukeltaja.fi
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KEVÄTMUISTOJA...
Sukella Seurassa 2011
Sukellusleirin ohjelmasta ja sukelluksen
lajiesittelyistä nuorille vastasi lähes 50
vapaaehtoista sukelluksen harrastajaa.
Hommaa pyörittivät eri ikäiset sukeltajat
erilaisilla sukelluskokemuksilla ja -taus
toilla. Fiilis oli huippu ja porukka viihtyi!

Sukella Seurassa -tapahtuma onnistui mu
kavasti. Saatu palaute on ollut postiivista
ja seuroista on tullut toiveita, että vastaa
vanlaisia seuroissa helposti järjestettäviä
tapahtumia voisi olla jatkossakin.
Kevään Sukella Seurassa 2011! -tapahtu
massa oli mukana 14 seuraa ja 441 su
keltajaa (kuutteja, norppia, hylkeitä ja jo
varttuneempia sukeltajia). Tämä porukka
ei olisi tainnut mahtua kerralla mihinkään
Norpparalliin! Voisimmekin haastaa poru
kalla toinen toisemme, jotta seuraavalla
kerralla tuplaisimme osallistujajoukon!
Kevään tapahtumasta enemmän juu
ri
ilmestyneessä
Sukeltaja-lehdessä
(3/2011).

Your Move
Sukeltaji
a
odotelles (ja aurinkoa)
sa ...

Your Moven SPORT -viikonloppuna 16
nuorta sukeltajaa tutustuivat sukelluksen
eri lajeihin sekä muihin mielenkiintoisiin
urheilulajeihin. Viikonloppu oli vauhdikas
ja tekemistä oli kosolti!
Viikolla sukelluksen ovet avattiin kaikille
halukkaille nuorille ja kävijöitä riitti!
Your Move tapahtuman fiiliksiä voi käydä
katsomassa Your Move-sivuilla. Tiistaipäi
vän fiilikiksissä näyttäytyy myös sukellus:
http://tapahtumat.yourmove.fi/suurta
pahtuma/paivan_fiilikset/tiistai-kuvat
tai suoraan youtubesta:
http://www.youtube.com/
watch?v=ul5KSQgmiJk

.... ja tuli
han niitä
...

3

Norppaposti
TAPAHTUMIA JA
KOULUTUKSIA

8.-9.10.2011 Sinettiseminaari,
Helsinki

20.-21.8.2011
Snorklaa turvallisesti, Tampere

Sinettiseurat kokoontuvat Helsinkiin
kuulemaan ja keskustelemaan ajankoh
taisista asioista. Sinettiseuroille asiasta
enemmän Sinettipostissa.

Viikonlopun koulutuspäivien keskiössä
ovat ensiapu ja snorkkelisukellusturvalli
suus. Nyt voit helpposti ja huolettomasti
keskittyä kouluttautumiseen kun ruokailut
ja majoitus hoituvat Varalan urheiluopis
ton hyvissä puitteissa.

21.-23.10.2011
Norppaohjaajakurssi, Tampere.
Kurssi on tarkoitettu yli 15-vuotiaille
snorkkeli (S2)- tai laitesukeltajille tai ui
maopettajille, jotka ovat kiinnostuneet
7-15 -vuotiaiden ohjaamisesta ja norppa
toiminnasta snorkkelisukelluksen parissa.

Ohjelmassa DAN Basic Life Support en
siapukurssi (80 €) ja Snorkkelisukellus
turvallisuuskurssi (130 €). Osallistuessa
si molemmille kursseille, on yhteishinta
200€.

Norppaohjaajakurssi on suosittu ohjaa
misen peruskurssi ja paikat täyttyvät no
peasti. Kurssilaisten osallistujamäärä on
rajoitettu ja paikat täytetään ilmoittautu
misjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen Liiton nettisivuilla ta
pahtumakalenterin kautta 1.8.2011 men
nessä.

Hinta: 250 euroa sisältää opetuksen, ma
teriaalin, majoituksen, ruokailun ja kurs
sin.

16.-18. ja 23.-25.9.2011
Snorkkelisukelluskouluttajakoulutus, Kannonkoski

Ilmoittautuminen Liiton nettisivuilla ta
pahtumakalenterin kautta 23.9.2011
mennessä.

Nuorisovaliokunta ja laitesukellus- ja tur
vallisuusvaliokunta järjestävät yhteis
työssä snorkkelisukelluskouluttajakurssin
luonto-, liikunta- ja nuorisomatkailukes
kus Piispalassa Kannonkoskella.

5.-6.11.2011
NorpArt –norpparalli, Mänttä
Herätä taiteellinen norppasi ja tule otta
maan selvää Göstan ja Gustafin salaisuu
desta!

Hinta: 480 euroa täysihoidolla.
Kurssille mahtuu ilmoittautumisjärjestyk
sessä enintään 8 osallistujaa. Ilmoittautu
minen Liiton nettisivuilla tapahtumakalen
terin kautta 14.8.2011 mennessä.

T

apahtumista ja kursseista lisätietoa Liiton nettisivuilta
www.sukeltaja.fi tapahtumakalenterista.

M

uistathan ilmoittautuessasi
kirjautua jäsensivustolle!
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Ralli alkaa lauantaina klo 12.30 Mäntän
koulukeskuksessa (osoite Koskelankatu 3,
Mänttä). Ilmoittautua voi 11.00 alkaen.

25.-27.11.2011
Nuorten ohjaajien IDEAViikonloppu, Tampere

Rallin hinta: 50 euroa/ henkilö. Hinta on
sama sekä norpalle että ohjaajalle ja si
sältää majoituksen koululla, ruokailut, oh
jelman ja vakuutuksen.

Viikonlopun tavoitteena on koota yhteen
15-20 vuotiaita norppaohjaajia ja tarjota
lisää ideoita haastavaan ohjaajan työhön.
Nuori ohjaaja, tule mukaan oppimaan li
sää ohjaamisesta, jakamaan kokemuksia
si ja pitämään hauskaa muiden nuorten
ohjaajien kanssa.

Rallin ikäsarjat: 7-9 -vuotiaat, 10-12 -vuo
tiaat ja 13-15-vuotiaat. Ohjaajille oma
sarja (osallistuminen rajoitettu, max 20
ohjaajaa).

Ilmoittautuminen Liiton nettisivuilla ta
pahtumakalenterin kautta 28.10.2011
mennessä.

Ilmoittautumiset seuroittain Sukeltajaliit
toon viimeistään 6.10.2011 osoitteeseen
minna.tammesvirta(ät)sukeltaja.fi

NUORISOVALIOKUNNAN
JÄRJESTÄMIEN TAPAHTUMIEN
PEURUUTUSEHDOT

Seurasta tulee olla jokaista 5 norppaa koh
ti 1 ohjaaja ja jokaista 10 norppaa kohti 1
täysi-ikäinen ohjaaja.
•
Lisätietoja rallista Satu ja Tero Mäkelältä
msus.norpat@gmail.com
•

18.-20.11.2011 Kuuttiohjaajakurssi, Helsinki
Kurssi antaa sen hyväksytysti läpäisseelle
henkilölle valmiuden suunnitella ja orga
nisoida kuuttitoimintaa 3-6 -vuotiaille lap
sille ja heidän perheilleen sekä ohjata 3-6
-vuotiaita lapsia ja heidän vanhempiaan
yhteisessä snorkkelisukellusharrastuksen
parissa. Kurssi on lisäkoulutus norppaoh
jaalille.

•

•

Hinta: 200 euroa, sisältäen opetuksen,
opetusmateriaalin ja ruokailut.
•

Ilmoittautuminen Liiton nettisivuilla ta
pahtumakalenterin kautta 21.10.2011
mennessä.
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Peruutuksista on aina ilmoitet
tava kirjallisesti. Ilman peruutusta
poisjääneille osallistumismaksua ei
palauteta.
Mikäli osallistuminen tapahtumaan
perutaan viimeistään 30 päivää
ennen kurssin/tapahtuman alkua,
osallistumismaksu palautetaan
vähennettynä toimistokulujen
(8,50 €) osuudella.
Mikäli osallistuminen nuorisovaliokunnan järjestämälle kurssille tai
tapahtumaan perutaan viimeisen
ilmoittautumispäivän jälkeen, osal
listumismaksusta palautetaan 70%
Mikäli osallistuminen vapaasukel
lusvaliokunnan, turvallisuusvaliokunnan tai teknisen valiokunnan
järjestämälle kurssille tai tapahtu
maan perutaan viimeisen ilmoittau
tumispäivän jälkeen, osallistumis
maksua ei palauteta.
Lääkärintodistuksella vahvistetussa
sairastapauksessa osallistumis
maksu palautetaan toimistokuluilla
vähennettynä.
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UUDET OPPILASPAKETIT KESÄN JA SYKSYN
SNORKKELISUKELLUSKURSSEILLE
Peruskurssi

Nuoren Sukeltajan Opas

Snorkkelisukelluksen peruskurssille kou
luttaja voi tilata oppilaspaketit oppilas-/
kurssikohtaisesti.

Nuoren Sukeltajan Oppaasta on otettu
odotettu uusi painos vastaamaan nimen
sä mukaisesti nuoren sukeltajan tiedonja
noon. Oppaassa on snorkkelisukeltamisen
perusteet esitetty selkeästi ja helppolu
kuisesti. Snorkkelisukelluksen peruskurs
silla Nuoren Sukeltajan Opas on erinomai
nen materiaali erityisesti lapsille.

Snorkkelisukelluksen peruskurssin op
pilaspaketti Nuoren Sukeltajan Oppaalla
(26 euroa) on suunnattu lapsille ja nuo
remmille kurssilaisille.
Snorkkelisukelluksen peruskurssin op
pilaspaketti Snorkkelisukellus-kirjalla
(35 euroa) on suunnattu jo hieman vart
tuneemmalle kurssilaiselle.
Molemmat oppilaspaketit sisältävät vali
tun kirjan lisäksi:
•Snorkkelisukelluksen työkirja
•sukelluspäiväkirja kansiossa
•opintosuoritusvihko
•turvaohje
•korttihakemus
Oppilaspaketti Nuoren sukeltajan oppaal
la sisältää lisäksi Snorkkelisukelluksen
työkirjan.

O

ppilaspaketit ja muu materiaali helposti sukeltaja.fi
verkkokaupasta!
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UUDET OPPILASPAKETIT KESÄN JA SYKSYN
SNORKKELISUKELLUSKURSSEILLE
Jatkokurssi
Snorkkelisukelluksen jatkokurssilla sy
vennetään peruskurssilla opittuja taito
ja. Kurssilla syvennytään erilaisiin sukel
lusolosuhteisiin (esim. yösukeltaminen).
Jatkokurssin oppilaspaketti (25 euroa) si
sältää korttihakemuksen ja Snorkkelisu
kellus-kirjan.

Snorkkelisukellus
Snorkkelisukellus-kirja on snorkkelisukel
luksen perusteos, josta löytyy kaikki tar
vittava tieto snorkkelisukeltamisesta. Kir
jassa kerrotaan mm. snorkkelisukelluksen
välineistä, tekniikkaharjoittelusta, sukel
tamiseen vaikuttavista fysiikan ja ihmisen
fysiologian ilmiöistä sekä turvallisuuteen
vaikuttavista tekijöistä.

H

UOM! Erikoishintaiset paketit ovat saatavilla vain koulutusmateriaaliksi Sukeltajaliiton jäsenseurojen tai yhteistyökeskusten järjestämien kurssien oppilaille.

K

ouluttajan kouluttajanumero ilmoitetaan tilauksen Lisätietoja-kentässä
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