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Pääkirjoitus
Kesä tulee ja avovesikausi alkaa! Jee! Mutta: Hei
malta mielesi ja mieti, onko varusteet ja omat taidot kunnossa? Onko veneen varusteet kunnossa?
Kaikille pelastusliivit, paukkuliivit testattuna, onhan? Entä sukellusvarusteet, maski, puku, räpylät jne. ? Entä ne taidot: Onko tullut harjoiteltua
snorkkelisukellustaitoja, pelastamista jne. vai onko
treenit mennyt ohjatessa ja omien taitojen harjoittelua jäänyt taka-alalle.
Näin kesän korvalla on useampikin kampanja
turvallisemman vesillä liikkumisen puolesta, jossa
me kaikki voimme olla mukana. On Wear It-kampanja pelastusliivien käytöstä ja Uimataitoviikolla
testaillaan uimataitoa. Näistä on lisätietoja tässä
Norppapostissa.
Kesän alussa on myös Nuorten laitesukellusleiri
ja syksyn alussa aluetapaaminen 1.9.2013 Kuopion suunnalla. Syksyllä on luvassa myös norppaohjaaja- ja nuorisovastaavakurssit. Ja uusi nuorten ryhmä on suunnittelemassa Nuorten ohjaajien
ideaviikonlopun pitämistä 4-6. lokakuuta Helsingin
suunnalla.
Sukellusrikasta
kesää kaikille!

•
•

•

Snorkkelisukelluskurssien kouluttajamateriaalit
ovat materiaalipankissa (nyt myös peruskurssin kaikki materiaalit ovat siellä).
Nuorisovastaavien ja nuorisotoiminnasta
kiinnostuneiden aluetapaaminen Kuopiossa/
Nilsiässä su 1.9. Tarkempi paikka ilmoitetaan
myöhemmin.
Snorkkelisukellus-kirjasta on tullut uusi painos. Myös Nuoren Sukeltajan Opasta on saatavilla snorkkelisukelluskursseja varten.

Heli
Ps. Sukeltajaliiton
toimisto lomailee
heinäkuun.

norppavastaava
-> nuorisovastaava
Monesti puhutaan norppatoiminnasta ja norppavastaavasta, mutta seuran norppavastaavan tekemä
vapaaehtoistyö on paljon muutakin kuin norppatoimintaan liittyvää. Siksi pyritään jatkossa puhumaan
nuorisovastaavasta. Ja viime vuonna ensimmäistä
kertaa pidetty norppavastaavakurssi muuttaa nimeään tälle vuodelle nuorisovastaava kurssiksi.
Kurssi pidetään marraskuussa Varalassa

Uimataitoviikko! Uimaliiton ja SUH:n yhteistyössä
järjestämä uimataitoviikko on viikko 20. On teidän
seurassa vielä treenejä tuolloin? Jos on niin voisiko treenien aiheena olla uimataidon testaaminen?
Voisiko seuranne norpat/hylkeet haastaa seuran aikuisjäsenet/laitesukelluksen peruskurssilaiset suorittamaan uimataitotestin. Pohjoismainen uimataito
määritelmä on: : Henkilö, joka pudottuaan syvään
veteen niin, että pää käy veden alla ja päästyään
uudelleen pinnalle ui yhtäjaksoisesti 200 metriä,
josta 50 metriä selällään, on uimataitoinen.
Muistattehan tehdä testin valvotusti ja niin, että
paikalla on pelastustaitoinen henkilö!
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4. Kaikki osallistujat kirjoittavat nimensä ja allekirjoituksensa tapahtuman osallistujalistaan
(tyhjän listan saat ladattua itsellesi klikkaamalla tästä)
5. Kaikki osallistujat pukevat päälleen pelastusliivit
6. Valokuvaa kaikki osallistujat, mieluiten yhdessä suuressa ryhmäkuvassa
7. Nimeä valokuva tapahtumapaikan ja kuvassa
olevien osallistujien lukumäärän mukaan (esimerkiksi LAUTTASAARI_6.jpg jos tapahtuma
oli Lauttasaaressa ja kuvassa 6 ihmistä pitää
pelastusliivejä)
8. Skannaa osallistujalista
9. Nimeä skannattu osallistujalista tapahtumapaikan mukaan (vaikka LAUTTASAARI.pdf jos
skannatuu dokumentti on pdf-tiedosto)
10. Lähetät skannatun osallistujalistan ja valokuvan (valokuvat) sähköpostilla osoitteeseen wearitfinland@gmail.com viimeistään
25.5.2013
11. Jää odottamaan tietoa uudesta maailmanennätyksestä!

Lauantaina 18.5.2013 kaikkialla maailmassa tempaistaan turvallisemman veneilyn puolesta! Silloin
yritetään tehdä uusi pelastusliivien pitämisen maailmanennätys. Yhden päivän aikana niin moni ihminen kuin mahdollista pukee päälleen pelastusliivit
ja muistuttaa itseään ja kaikkia muita turvallisen
veneilyn tärkeydestä.
Ready, Set, Wear It -nimellä kulkeva tapahtuma ja maailmanennätysyritys ovat osa Wear It
-veneturvallisuuskampanjaa, joka vuorostaan on
Yhdysvaltalaisen
veneturvallisuusorganisaation,
National Safe Boating Councilin, aloite. Wear It Finland osallistuu maailmanlaajuiseen tapahtumaan
ja toteuttaa kampanjan Suomessa. Suomen hankkeen takana ovat Suomen meripelastusseura, Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto, Suomen
purjehdus ja veneily, Sukeltajaliitto, Suomen melonta- ja soutuliitto sekä riippumaton veneilyn tiedotussivusto Sail in Finland!
Lisää tietoa tapahtumasta löydät Facebook-sivultamme: www.facebook.com/WearItFinland

Osallistujalistan lataat itsellesi tästä: Wear-ItFinland-Osallistujalista-Palauta-viimeistään25.5.2013-Suomi.pdf

Osallistu maailmanennätyksen tekemiseen!
Sinäkin voit osallistua maailmanennätyksen tekemiseen. Paras tapa osallistua on järjestää oma
Wear It Finland -tapahtumasi. Tapahtuma voi olla
kuinka suuri tai pieni tahansa. Kutsu paikalle kaverisi ja tee mahtava kahden hengen tapahtuma. Tai
järjestä tapahtuma venekerhollasi, uintiseurassasi
tai tuttavapiirissäsi ja kutsu mukaan satoja ihmisiä.
Kaikki tapahtumat lasketaan.
Tapahtuman järjestäminen on todella helppoa. Tässä pikaohjeet pienen tapahtuman järjestämiseen:
1. Kerää sopiva porukka: perhe, venekerho, kaveripiiri, kalastusporukka..
2. Ilmoita tapahtumasi sähköpostilla osoitteeseen
wearitfinland@gmail.com
3. Kutsu lauantaina 18.5.2013 osallistujat yhteen
paikkaan
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Nuorten laitesukellusleiri
Nuorten ryhmän järjestämä nuorten laitesukellus
leiri järjestetään jo neljättä kertaa ja tänä vuonna
olemme Tampereen seudulla. Leiristä päävastuussa
on Nokian urheilusukeltajat yhteistyössä Nuorten
ryhmän ja Sukeltajaliiton kanssa. Leiri alkaa ke iltana klo 18, mutta mukaan pääsee myös pe iltana.
Leiri on tarkoitettu n.15-20 vuotiaille laitesukelluskortin ja jonkin verran laitesukelluskokemusta
omaaville nuorille. Nuorilla tulee olla laitesukelluksen kattava vakuutus sekä täytetty terveystilaselvitys ja alle 18v. vaaditaan vanhemmilta saatu lupalappu laitesukelluksen harrastamiseen leirin aikana.
Leirin hinta on KE-SU 240€ ja PE-SU 120€ sisältäen majoitukset, ruuat, ohjelman ja ilmatäytöt. Ilmoittautumiset heli.halava@sukeltaja.fi 20.5
mennessä.
Keskiviikko-iltana ja torstaina halukkaille pidettävän nitroksikurssin hinta on 150€. Hinta sisältää
nitrox-täytöt leirin ajan, Nitroksisukeltamisen perusteet -vihkosen ja kortituksen.

Urheilun keskusjärjestötasolla tapahtuneet muutokset ovat puhututtaneet Sinettiseuroja. Seuraväki on kovasti kysellyt, että mitä nyt tapahtuu Sinettiseuratoiminnalle, kun Nuorta Suomea ei ole.
Nuori Suomi ry, Kuntoliikuntaliitto ry ja Suomen
Liikunta ja Urheilu ry muodostivat vuoden alussa
Valon, Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaation.
Sinettiseuratoiminta jatkuu Valossa. Sinettiseuratoimintaa kehitetään, johdetaan ja toteutetaan,
kuten aiemmin on tehty Nuoressa Suomessa.
Sinettiseuratoiminnan kivijalka on säännöllisesti tapahtuvissa auditoinneissa, jotka varmistavat seuran Sinettilaadun. Auditointijärjestelmä on
kehittynyt Sinettitoiminnan historian aikana säännöllisin väliajoin. Viimeinen uudistus tapahtui pari
vuotta sitten. Uudistus on saanut hyvän vastaanoton seuroissa. Auditointeihin osallistuu nyt entistä
enemmän seuraväkeä (5-15 henkilöä) ja osallistu-
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jat kokevat, että auditointi on hyvä toimintatapa
seuralle arvioida omaa tekemistä. Auditoijat tulevat
ulkopuolisina tarkastelemaan seuraa ja havainnoivat asioita, joita oma väki ei enää huomaa. Omalle
toiminnalle sokeutuu helposti, on kysymys sitten
hyvästä tai pahasta. Auditoinneissa on hyvä ilmapiiri, joka kannustaa yhdessä pöydän ympärillä miettimään seuran kehityskohteita. Aikaa kuluu kolme
tuntia ja keskustelut ovat hedelmällisiä. Kiitosta
auditoinneissa on tullut konkreettisista toimenpideehdotuksista, joita seuratoimijat ja auditoijat yhdessä ovat löytäneet. Auditointi on ennen kaikkea
väline seuran kehittämiseen, jossa kaikki osallistujat antavat aikaa ja osaamista yhteiselle seuralle.
Sinettitoiminnan ydin on jokaisen mukana olevan
lapsen innostaminen ja kehittyminen urheilussa,
siinä onnistuminen vaatii ympärilleen hyvin toimivan yhteisön. Auditoinneilla pyritään varmistamaan
yhteisön toimivuus.
Sinettiseurat auditoidaan kolmen vuoden välein, uusi seuran kahden vuoden kuluttua. Auditoinneista on vastuussa lajiliitto. Mikäli seurasi auditoinnista on kulunut jo tuo määräaika, eikä liitosta
olla vielä oltu yhteydessä, voitte myös itse ottaa
yhteyttä lajiliittoon ja ehdottaa auditointiaikaa. Lajiliitot tekevät auditointeja yhteistyössä liikunnan
aluejärjestöjen kanssa.
Sinettiseminaari pidetään lokakuussa 5-6 päivä
Helsingissä, Gran Marinassa. Ohjelmassa on niin sinettiseminaari, kuin kaikille avoin seminaarikin. Se
on hyvä tilaisuus tavata muita Sinettiseuroja ja ammentaa ideoita oman seuran kehittämiseen. Varaa
aika kalenteristasi!

Norpantaitoradan kortituspakettiin tulee todistus
turvaohjeiden tilalle, sillä on huomattu, että nuorimmat norpat arvostavat enemmän todistusta kuin
turvaohje vihkosta. Tärkeää olisi kuitenkin, että
myös nuorimmille norpille opetetaan kaikki keskeiset turvaohjeet.
Verkkokaupasta on vielä saatavilla valotikkuja. Esim. kesän norppaleirillä valotikut voivat toimia palkintoina ja/tai yösukelluksella niillä on hyvä
merkitä sukellusparit esim. 1 pari punainen ja sininen valotikku, 2 pari keltainen ja punainen valotikku. Värivaihtoehtoja on 6. Tai niistä voi tehdä valopoijuja, kuten Sukeltajalehdessä 5/2012 esiteltiin.

Lajintunnistuskorttien avulla voit tunnistaa sukelluksella näkemääsi
Ensimmäinen osa Suomen vedenalaista elämää
esittelevien lajintunnistuskorttien sarjasta, jonka
Sukeltajaliitto julkaisee. Ensimmäiset kortit esittelevät Itämeren leviä, putkilokasveja ja selkärangattomia eläimiä. Kansioon kuuluvat kuvalliset kortit
(2 kpl) sekä tekstisivut (7 kpl), joissa tarkempia
tietoja liittyen korttien kuviin.
Kortit on suunniteltu vedenalaiseen käyttöön ja
kansio kestää sukelluskassin märät varusteet.

Innostavaa seuratoimintaa lapsille ja aikuisille!

Eija Alaja,

Valo ry

Onnea uudelle sinettiseuralle!
Sukellusseura Simppu ry.
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