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Pääkirjoitus

materiaaleja

Sosiaalisen median käyttäytymissäännöt

Materiaalia syksyn ohjaajapalavereihin ja vanhempainiltaan voit käydä katsomassa täältä:

Uusi kausi on taas alkamassa ja vanhemmat etsivät lapsilleen harrastuksia. Kun on ilmoittauduttu
johonkin harrastusryhmään ja tiedossa kuka ohjaa
ryhmää saattaa vanhemmat käydä kurkkimassa
ohjaajan omia esim. facebook-sivuja. Tai harrastusryhmässä oleva nuori- jonka idoli ryhmän ohjaaja
on – käy katsomassa ohjaajan sivuja. Vanhempien luottamusta ei herätä ryyppykuvat jne. Eivätkä
ne myöskään toimi hyvänä esimerkkinä harrastusryhmässä oleville lapsille ja nuorille. Keskustelkaa
ryhmän ohjaajien kesken asiasta ja miettikää onko
syytä muuttaa omat sivut salaisiksi tai vain kavereille näkyviksi sivuiksi.
Joskus olemme törmänneet myös siihen, että
eri sivuilla käydään keskustelua jostain lapsesta tai
nuoresta tai toisesta ohjaajasta, joka on ryhmässä.
Nämä keskustelut ovat olleet julkisesti luettavissa.
Kunnioittaa teidän seuranne ihmisiä ja huomioikaa,
että sosiaalisessa mediassa on tulisi olla vain sellaista, jota voitte kasvokkainkin toiselle sanoa.
Lisäksi sopikaa mielellään kirjallisesti vanhempien kanssa mitä sosiaalisessa mediassa saa olla.
Saako esim. seuran sivuilla näkyä harrastajien nimiä, saako olla kuvia ja millaisia kuvia jne. Sopimalla pelisäännöt etukäteen vältytte todennäköisemmin ikäviltä keskusteluilta jatkossa.
Toki kuvaaminen on kivaa ja sopii kuutista alkaen, joten ottakaa kuvia ja muistakaa osallistua
niin SM kuin PM valokuvauskisaan. Tarkemmat ohjeet löydät syyskuun Sukeltajalehdestä ja www.sukeltaja.fi sivuilta. Kilpailut sulkeutuvat 1.11.2013.
SM kisassa on sarja myös nuorille kuvaajille. Tässä
yksi mallikuva, jonka on ottanut Tuomas Ala-Hiiro
6v. Tästä paremmat kuvat ovat menossa mukaan
kisaan ;)

http://www.sukeltaja.fi/content/
fi/40007/2276/2276.html
Sieltä löytyy tutkimusta ja valmiita esityksiä eri aiheista. Syksyn mittaan taas lisää materiaalia tulossa. Seuraa sivuja!

Kasva urheilijaksi!
Kasva urheilijaksi! -palvelusta löytyy tällä hetkellä: Elämänrytmi-, ominaisuus- ja motivaatiotestit.
Taitotesti on tulossa vuoden loppuun mennessä.
Ajanottolaitteisto ja näyttötaulu on lainattavissa
ominaisuustestien tekoa varten.
Lisätietoja palvelusta:
Laura Tast, laura.tast@valo.fi
http://www.kasvaurheilijaksi.fi/nuorisuomi/welcome.php

Nuorten ryhmä
Nuorten ryhmän koonpano on tällä hetkellä:
• Oskar Ala-Mäyry, Kouvola
• Niklas Lagerbohm,
• Riku Kiviluoto, Riihimäki
• Jasmin Lainio
• Saara Helkelä
• Ilona Lindström, tutor

valokuvauskilpailu lapsille
http://www.worldshootout.or
g/?CategoryID=236&Article
ID=155

Ilmoittautuminen
päättyy 31.8.2013
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Kyselyn tulokset

Norppaohjaajakurssi

Teimme kyselyn Sukeltajaliiton facebook ryhmässä
siitä mitä seurat tarjoavat alle 18 vuotiaille laitesukeltajille. Tässä tulokset:

Nuorisovaliokunta järjestää norppaohjaajakurssin
Tampereella 27.9.2013 - 29.9.2013
http://www.sukeltaja.fi/content/
fi/11501/2013/9/27/1025/1025.html

Mitä seurassanne on tarjolla alle 18-vuotiaille laitesukeltajille?
• Laitesukelluksen peruskursseja 6 seuraa ja
jatkokursseja 5 seuraa.
• Sukellusretkiä kotimaassa 5 seuraa.
• Ohjattuja allasharjoituksia tarjoaa myös 5
seuraa.
• Viikkosukelluksiin mahdollisuutta osallistua
tarjoaa 4 seuraa ja samat 4 seuraa tarjoavat
myös sukelluspareja nuorille sekä mahdollisuutta osallistua seuran leirille.

ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYY 31.8!

Eli aika hyvin on seuroilla tarjontaa. Toki otos on
pieni, mutta antaa suuntaa mitä tarjolla. Eli ne seurat jotka tarjoavat peruskursseja tarjoavat myös
jotain muuta nuorille. Tämä on tärkeää, että nuoret pysyvät seurassa mukana ja heillä on ylipäätään
mahdollisuus harrastaa. Kannattaa vielä miettiä
mitä muuta seura voisi tarjota nuorille laitesukeltajille? Voisiko kimppakyytejä sopia, halliralleja järjestää, ottaa nuoria mukaan päättämään asioista,
tekemään vapaaehtoistyötä esim. kaluston kunnossapidossa jne.

Muistattehan myös nuorisovastaavakurssin
marraskuun 16-17. Tampereella.

Nyt on aika
ilmoittautua!

http://www.sukeltaja.fi/content/
fi/11501/2013/11/16/1025/1025.html

Nuorten ohjaajien IDEAviikonloppu

SUKELLA SEURASSA -TAPAHTUMA
MARRASKUUSSA!

Järjestäjä: Nuorten ryhmä
Järjestämispaikkakunta: Helsinki
Ajankohta: 04.10.2013 - 06.10.2013

Tämä vuonna on taas Sukella seurassa -tapahtuma.
Tapahtuma-aika on 1-17.11.2013. Seurat voivat tilata tapahtumapaketteja lokakuun alusta alkaen.

Nuorten ohjaajien IDEAviikonloppu, jossa verkostoidutaan muiden seurojen ohjaajien kanssa, saadaan ideoita omaan ohjaamiseen ja kehitetään
omia sukellustaitoja.
Viikonlopun aikana on tarkoitus suorittaa snorkel rescue diver -kurssi ja pitää haastavat ohjaajatreenit.
Viikonlopun hinta sis. majoituksen, ylläpidon, leiriohjelman ja snorkel RD-kurssin kortituksineen on
120€.
http://www.sukeltaja.fi/content/
fi/11501/2013/10/4/1025/1025.html
ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYY 4.9!
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Avoin Sinetti
ILMOITTAUTUMINEN PÄIVÄSEMINAARIIN
15.9 MENNESSÄ

Päiväseminaari urheiluseurojen
seurajohdolle 5.10.2013

Ilmoittaudu tilaisuuteen alla olevan linkin kautta.
Lomakkeen lähdettyä onnistuneesti eteenpäin, saa
ilmoittautunut sähköpostiinsa automaattisen vahvistusviestin. Jokaisesta seminaariin osallistujasta
täytetään oma ilmoittautumislomakkeensa, eli yhdellä lomakkeella voi ilmoittaa vain yhden henkilön
kerrallaan mukaan seminaariin.
Ilmoittautuminen seminaariin on sitova. Peruutuksista on aina ilmoitettava. Su 22.9 jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme osallistumismaksun.
Ilmoittautuneille lähetetään tarkempi info noin
viikkoa ennen seminaaria.
HUOM! Mikäli edustat Sinettiseuraa ja haluat
osallistua varsinaiseen Sinettiseminaari-viikonloppuun, tulee sinun ilmoittautua Sinettiseminaarin
ilmoittautumislomakkeen kautta.
Avoin Sinetti- päiväseminaari ei sisällä Sinettiseuroille tarkoitettuja lajipalavereita ja illallista.

Urheiluseurojen päiväseminaari järjestetään lauantaina 5.10 Marina Congress Centerissä Helsingissä.
Samassa yhteydessä järjestetään Sinettiseurojen
vuotuinen valtakunnallinen seminaari.
Tänä vuonna myös muilla kuin Sinettiseuroilla on mahdollisuus osallistua lauantaina yhteiseen
pääseminaariin ja kahteen rinnakkaisseminaariin.
Tutustu ohjelmaan tarkemmin tästä:
http://www.nuorisuomi.fi/files/ns2/Sinettiseuraseminaari/130815%20Avoin%20Sinetti_ohjelma.pdf
(mahdolliset tarkennukset puhujiin tulossa pian.)
Ohjelmarunko
klo 10-11
		
klo 11-13.30
klo 13.30-15
klo 15 -17
		
klo 17 		

ilmoittautuminen Marina Congress 		
Center (Katajanokanlaituri 6)
yhteinen seminaari
lounas
rinnakkaisseminaarit (5 seminaaria
joista voi valita 2 kpl)
tilaisuus päättynyt

Lisätietoja:
Suvi Tihilä 0440 944 505, suvi.tihila@valo.fi
tai Maarit Mansikka 040 134 5414,
maarit.mansikka@valo.fi
http://www.nuorisuomi.fi/avoin_sinetti

Osallistumismaksu: 70 €/hlö (osallistumismaksu sisältää osallistumisen pääseminaariin ja rinnakkaisseminaareihin, jakomateriaalit sekä lounaan)
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