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Pääkirjoitus

Valo ry

Kohta on jo joulu ja seuraa pieni tauko treeneissä.
Levänneenä ja uusia ideoita pursuten on hyvä aloitta uusi kausi tammikuussa. Tammikuussa alkaa
myös valiokuntien toiminta. Mukaan valiokuntiin ja
nuorten ryhmään mahtuu vielä. Jos sinä haluaisit
olla mukana kehittämässä toimintaa kansallisesti,
ota yhteyttä rohkeasti. Myös aluetapaamisissa kannattaa tulla juttelemaan, jos on kiinnostusta kansallisen tai kansainväliseen toimintaan tai ideoita
toiminnan kehittämiseen.
Monia asia muuttuu vuonna 2013 mm. järjestöjen yhdistyessä ja ihan tarkkaa tietoa ei vielä ole
miten muutokset näkyvät seuroihin päin. Tiedotamme verkkosivujen ja Facebookin kautta sekä tietysti
tapaamisissa. Tulevana vuonna kannattaa aktiivisesti seurata verkkosivuja ja Facebook-sivuja, jotta
tärkeät tiedot eivät mene ohi. Pyrimme välttämään
sähköposti”pommitusta” ja kokoamaan tietoa sivuille, jotta se olisi sieltä jatkossakin löydettävissä.
			
Lämmintä joulun aikaa kaikille ja sukellusrikasta
vuotta 2013!

Nuori Suomi, Kunto ry ja SLU ovat yhdistyneet Valo
ry:ksi. Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry toimii suomalaisen liikunnan ja urheilun yhdistävänä voimana. Visiona on “Olemme
maailman liikkuvin urheilukansa – 2020”. Lisätietoja Valosta ja sen toiminnasta löydät osoitteesta
www.valo.fi. Nuoren Suomen sivut ja materiaalit
ovat ainakin alkuvuoden vielä toiminnassa.

Heli
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Seuratuki suoraan opetus- ja
kulttuuriministeriöstä

Sukella seurassa -tapahtuma
Tapahtuman järjesti kahdeksan eri sukellusseuraan
ympäri Suomen. Tapahtumapaketteja tilattiin 435
kappaletta eli vähän jäimme edelliskerran osallistujamäärästä, mutta upean määrän sukeltajia tapahtumat joka tapauksessa keräsi. Janne Muonan
ideoimaa laitesukellus rataa käytti kaksi seuraa
junior scubalaisilleen. Ainakin Parikkalan Sukella
seurassa -tapahtumasta tehtiin lehtijuttu. Jos teillä
on kuvia tai lehtijuttuja tapahtumista, niin mielellään ottaisimme niitä tänne toimistolle. Arvonnassa
Keski-Uudenmaan Sukeltajat ja Urheilusukeltajat
olivat onnettaren suosiossa ja heille lähtee tavarapalkinnot.
Muistattehan, että Sukella seurassa ratoja ja
materiaaleja voi käyttää myöhemminkin seuran
treeneissä.
Tapahtumissa käytettyä taikalaavaa (eli valotikkuja) on vielä jäljellä ja ostettavissa verkkokaupasta 1e hintaan vaikkapa seuran norpille/ ohjaajille kiitokseksi tai kevään treeneihin rekvisiitaksi.

Seuratukien jakaminen muuttuu vuoden alusta.
Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa seuratuen suoraan eikä delegoi tuen jakamista SLU:n toimintaa
jatkavalle Valo ry:lle. Valo ry ja liikuntajärjestöt
kuten Sukeltajaliitto ovat tarjonneet OKM:lle tukea
mm. hakemuksien arviointiin, mutta aikanaan selviää millaista apua ministeriö tarvitsee/ottaa vastaan.
”Valtiontalouden tarkastusvirasto tutki OKM:n
avustuskäytäntöjen oikeudellista perustaa ja totesi, ettei seuratoiminnan kehittämistuen tyyppisten
valtionapujen edelleen delegoinnille ole riittävää
lainsäädännöllistä pohjaa. Tämän takia seuratoiminnan kehittämistuki 2013 hoidetaan OKM:n hakujärjestelmien kautta ja ministeriöllä on voimakkaampi ohjausvaikutus tukiin. ”
http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2012/12/
arhinmaki_seuratuki.html?lang=fi

https://www.sukeltaja.fi/content/
fi/11501/396/246/246.html

Joka tapauksessa tukea kannattaa hakea jatkossakin ja jos valtion budjetti menee läpi niin tuen
määrä kasvaa merkittävästi.
Tarkemmat hakuohjeet, kriteerit ja lomakkeet
julkaistaan ministeriön verkkosivuilla tammikuussa. Haku aukeaa helmikuussa ja päättyy 15.3.2013.
Tiedotamme lisää mm. www.sukeltaja.fi -sivuilla, kun saamme itsekin lisätietoja. Opitaan yhdessä
uusi hakujärjestelmä ja tehdään hyviä hakemuksia,
jotta saamme jatkossakin seuroihin tukirahaa toiminnan kehittämiseen.

Uudet peruutusehdot nuorisovaliokunnan kursseissa
Koska tänä vuonna on ollut poikkeuksellisen paljon
kursseilta peruutuksia, jouduimme ottamaan käyttöön uudet tiukennetut peruutusehdot kasvaneiden
kulujen takia.
Uudet peruutusehdot alkaen 1.1.2013:
• Jos kurssin alkuun on alle 1 vko: laskutetaan
100% kurssin hinnasta.
• 1-2 vko kurssin alkuun: laskutetaan 50%
kurssin hinnasta.
• 1 kk kurssin alkuun: laskutetaan 30% kurssin
hinnasta.
• Jos kurssille osallistujalla on peruutuksen
syynä sairaus, niin lääkärintodistuksen toimittamalla Sukeltajaliiton toimistolle laskutetaan
vain toimistokulut.

Snorkkelisukelluskirjaa
saa taas
Snorkkelisukelluskirjan painos nro 2 pitäisi tulla
ulos painokoneista vielä tämän vuoden puolella eli
on tilattavissa vuoden 2013 alusta. Painosmäärä on
200 kappaletta. Tilaa oma kirjasi ja snorkkelisukelluskurssilaistesi materiaalit Liiton verkkokaupasta.
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Vuoden 2013 kevään aikataulua
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12.1. Suunnittelukokous SLU talossa (valiokunnat, hallitus ja toimiston henkilökunta
kokoontuu suunnittelemaan vuotta 2013)
19.-20.1. Techü 13 -seminaari Dipolissa, Espoossa (samaan aikaan on messukeskuksessa
matkamessut, missä sukelluskin on esillä)
9.3. Aluetapaaminen Turussa
22.-24.3 .Norppaohjaajakurssi, Santasport
Rovaniemi
24.3. Aluetapaaminen Rovaniemellä Santasportissa HUOM! vaihtunut lauantaista
sunnuntaille
12.-14.4. Norppaohjaajakurssi, Varalan urheiluopisto Tampere
13.4. Sukeltajaliiton kevätkokous, Helsinki
20.-21.4. Super Norpparalli, Rauma
3.-5.5. (osa 1) ja 14.-16.6. (osa 2) snorkkelisukelluskouluttajakurssi, Varalan urheiluopisto
Tampere
18.-19.5. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton järjestämät Aqua päivät Tampereella (lisätiedot www.suh.fi)
Norppien kesäleiristä ei ole tietoa, mutta voi
laittaa mietintään, jos lähtisi norppien kanssa
Tanskaan kesäleirille. Leiri on ollut perinteisesti
juhannuksen jälkeisellä viikolla. Tämän kesän
leiristä kuvia löydät täältä http://sportsdykning.dk/onlineupdate/filarkiv/Ungdomsudvalget/sommerlejr-2012/sommerlejr2012.pdf

Tule testaamaan omia supervoimiasi!
Kaikille tutut supersankarit ovat joutuneet pulaan
ja tarvitsevat sinun apuasi! Tule parisi kanssa auttamaan, testaamaan supervoimiasi ja katsomaan,
kuinka esimerkiksi Hämähäkkimiehen tai Lepakkomiehen käy. Luvassa on vauhtia ja vaarallisia tilanteita!
Kevään superrallin järjestämme me, Rauman
Laitesukeltajat, ja haluamme juuri sinut kisaamaan
sekä pitämään superkivan viikonlopun. Supersankarit saapuvat Raumalle 20.-21.4.2013. Ilmoittautuminen tapahtuu seuroittain nuorisopäällikkö Heli
Halavalle 20.3. mennessä. Raumalla nähdään!

Syksyllä 2013
•
•

27.-29.9. Norppaohjaajakurssi , Varalan urheiluopisto Tampere
16.-14.11. Norppavastaava/nuorisovastaava
koulutus, Varalan urheiluopisto Tampere

Leikkivinkki
Pötkyläpallo: Tarvitaan pallo, ’’lötköpötköt’’ kaikille
ja kaksi maalia. Ryhmä jaetaan kahteen joukkueeseen ja pötköistä taitellaan tennismailan näköiset
mailat, joilla yritetään saada pallo vastakkaisen
joukkueen maaliin. Pallona käy rantapallo. Etenemistapa ja altaan syvyys valitaan ryhmän tason
mukaan.
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