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Norppaposti
Aika kuluu
Kalenteri kummajainen,
almanakka ahne.
Kesä kevään syö,
talvi syksyä lyö.
Mittelöivät neljä erää,
vaihtuilevat perä perää.
Leikkiohje (muokasin veteen sopivaksi):
Sopikaa mikä altaan seinistä on kevät, kesä, syksy
ja talvi. Leikin ohjaaja lukee lorun ääneen ja sanoo
heti perään jonkun vuodenajan. Leikkijät uivat/sukeltavat oikean seinän luokse mahdollisimman nopeasti. Kun ohjaaja sanoo almanakka, leikkijät tulevat ohjaajan luokse altaan keskelle.
Loruloikkaa! Liikkumaan innostavia loruja
Elina Pulli, Tammi

Pääkirjoitus

Tapahtumakalenteri:

Niinpä aika kulkee nopeaan ja vuodenajat vaihtuvat. On jo aika katsoa kesää ja syksyä. Norppapostista löydät ajankohtaiset tapahtumat sekä
koulutukset. Kannattaa tehdä ilmoittautumiset
heti, kun vielä muistaa, ettei joudu jäämään tapahtumasta pois sen takia, että ilmoittautumisaika
meni umpeen.
Monet tapahtumat ovat täysin vapaaehtoisvoimin ja suurella sydämellä tehtyjä. Iso kiitos kuuluu kaikille tekijöille. Vanhojen tekijöiden lisäksi
uusia liittokouluttajaharjoittelijoita on jokaisella
tämän vuoden kurssilla, mutta mukaan mahtuu
vielä uusia kykyjä, jos on kiinnostusta. Myös nuorten ryhmä on uudistumassa ja kaipaa joukkoonsa
15-18v. nuoria.
Löytyisikö teidän seurasta innokkaita tekijöitä
vuoden 2013 tapahtumiin? Tekijöitä kaipaa ainakin norppaleiri ja nuorten (laite)sukellusleiri. Apua
tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen saat
nuorisopäälliköltä ja nuorisovaliokunnalta.
Tekemällä yhdessä saamme aikaan suuria ja
jaksamme paremmin, kun vapaaehtoistyön taakka ei kenelläkään kasva mahdottomaksi. Nyt on
hyvä hetki miettiä myös olisiko teidän seurassa
sellainen ihminen joka olisi ansainnut vähän extra
kiitosta. Vuoden norppa, norppaohjaaja ja norppaseura palkintohakemukset tulisi olla 11.8 mennessä perillä, jotta ne voidaan käsitellä nuorisovaliokunnan kokouksessa.

KESÄLLÄ TAPAHTUU!

Heli

Nuorten
laitesukellusleiri
Hangossa
2729.7.2012 yli 15-vuotiaille laitesukeltaville nuorille.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
http://www.sukeltaja.fi/content/
fi/11501/2012/7/27/1025/1025.html tai heli.halava@sukeltaja.fi
Norppaleiri Tampereella 3-5.8.2012 kaikille norpille ohjaajien kera. Tulkaa viettämään hauska viikonloppu muiden seurojen norppien kanssa!
http://www.sukeltaja.fi/content/
fi/11501/1565/413/413.html
Ohjaajapäivät pidetään meriluontokurssina Harakan saaressa Helsingin edustalla 11-12.8.2012.
Huom: päivämäärä muuttunut! Ohjaajien toivomuksesta on tiukat kaksi päivää koulutusta. Aiheena meriluonto ja miten voit opettaa näitä asioita
kuutille ja norpille seurassasi.
lisätiedot ja ilmoittautumiset:
http://www.sukeltaja.fi/content/
fi/11501/1467/413/413.html
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Norppaposti
SYKSYN TAPAHTUMIA:

VUODEN VALINNAT

Norppaohjaajakurssit Varalassa 5-7.10.2012 ja
Kuopiossa 02.11.2012 - 04.11.2012

Nuorisopuolella on kolme kategoriaa, johon voi hakemuksia laittaa:

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
http://www.sukeltaja.fi/content/
fi/11501/2012/10/5/1025/1025.html
http://www.sukeltaja.fi/content/
fi/11501/2012/11/2/1025/1025.html

•
•
•

Vuoden norppa
Vuoden norppaohjaaja
Vuoden norppaseura

Vapaamuotoiset hakemukset voi toimittaa
sähköpostilla
heli.halava@sukeltaja.fi
11.8 mennessä.

Kuuttiohjaajakurssi 17-18.11.2012 Lappeenrannassa.

Hakemuksessa tulisi olla perustelut miksi tämä henkilö tai seura tulisi valita
sekä hakijan yhteystiedot, jota tarvittaessa voidaan pyytää lisätietoja.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
http://www.sukeltaja.fi/content/
fi/11501/2012/11/17/1025/1025.html
Sukella seurassa -tapahtuma 1-18.11.2012
Sukella Seurassa –tapahtumassa tavoitellaan seuran yhteistä hauskaa tapahtumaa, joka parhaimmillaan yhdistää koko seuraa. Ensisijassa tapahtuma on suunnattu seuran lapsille ja nuorille, mutta
kaikki ovat tervetulleita seikkailuun. Tänä vuonna
toivotaan erityisesti eri sukupolvien yhdessä tekemistä, niin tapahtuman suunnittelussa, toteutuksessa kuin itse seikkailua suorittaessa. Sukella
seurassa tapahtumat on ilmoitettu osaksi Neljän
polven treffit kampanjaa.

Mukaan nuorten ryhmään !
Nuorten ryhmä alkaa olla aikuiseen kynnyksellä,
joten on aika etsiä uusia nuoria nuorten ryhmään.
Jos sinulla on ikää 15-18v. ja haluaisit vaikuttaa
ja tehdä valtakunnallisella tasolla juttuja nuorten
sukeltamisen parissa, niin laitappa hakemusta tulemaan. Vanhan nuorten ryhmän jäsenet toimivat
vielä tämän vuoden tutoreina uusille ryhmäläisille,
jotta kaikki hiljainen tieto ja taito ei katoa heidän
mukana. 				

http://www.sukeltaja.fi/content/
fi/11501/1562/413/413.html
http://www.ikapolvet.fi/haastekampanja/mikaekampanja
https://www.facebook.com/#!/neljan.polven.treffit

Terveisin nuorten ryhmä

Viimeksi sukella seurassa tapahtumassa oli mukana lähes 500 osallistujaa. Laitetaan tänä vuonna
paremmaksi! Tarkemmat ilmoittautumisohjeet tapahtumaan sekä Sukella seurassa -pakettien tilausmahdollisuuden löydät myöhemmin syksyllä Liiton
nettisivulta.

ps. ne hakemukset voit laittaa

ilona.lindstrom@sukeltaja.fi

MUISTA MERKITÄ KESÄN SUKELLUKSET
PÄIVÄKIRJAAN!
Snorkkelisukeltajan päiväkirja 4,50 €
Tilaukset Sukeltajaliiton verkkokaupasta
http://www.sukeltaja.fi/content/
fi/11501/31/176/246/246.html
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