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VUODEN 2013 NORPPASEURAHAKEMUS 

 

Keski-Uudenmaan Sukeltajat ry:n hallitus ehdottaa Keski-Uudenmaan 

Sukeltajia Vuoden 2013 norppaseuraksi. 

 

Kasvava sukellusseura 

Keski-Uudenmaan Sukeltajissa nuorisotoiminta käynnistyi jo 1980-

luvulla. Siitä lähtien toiminta on ollut aktiivista, laadukasta ja alituiseen 

kehittyvää. Keski-Uudenmaan Sukeltajat onkin saanut tunnustusta 

toiminnastaan. Vuonna 1997 se valittiin Sukeltajaliiton Vuoden Seuraksi 

ja vuonna 2008 se nimettiin Etelä-Suomen Liikunnan ja Urheilun 

Vuoden Seuraksi. Keski-Uudenmaan Sukeltajat on saanut myös 

Turvallinen vauvauintipaikka -diplomin vuodeksi 2013.  

 

Nuorisotoiminnan alkuaikojen yhden norpparyhmän sijaan tällä hetkellä 

Keski-Uudenmaan Sukeltajissa on 10 vauva- ja perheuintiryhmää, kolme 

perhesukellusryhmää, kaksi 7-9-vuotaiden, kaksi 10-15-vuotiaiden sekä 

yksi yli 15-vuotaiden ryhmä. Snorkkelisukellustoiminta on Keski-

Uusimaan alueella erittäin kysyttyä. Seuran 279 jäsenestä puolet on 

lapsi- ja nuorisojäseniä.  

 

Keski-Uudenmaan Sukeltajien järjestämän ohjatun vesiliikunnan piirissä 

on viikonloppuisin suuri määrä harrastajia. Heitä on noin 582 henkilöä: 

vauvauinnissa vanhempia 248, vauvoja 124 ja sisaruksia 25 eli yhteensä 

398. Seuramme junnuharkoissa 106 lasta, minikuutien vanhempia 36, 

ohjaajia 12, seuravuorolaisia 20 eli yhteensä 174.  

 

Laadukas norppaseura 

Keski-Uudenmaan Sukeltajat on nuorisotoiminnan laatuseura ja siitä 

tunnustuksena ollut Sinettiseura vuodesta 1996. Nuorisotoimintaa 

ohjaavat leikkimielisyyden, monipuolisuuden ja perhekeskeisyyden 

periaatteet. Harjoituksia ohjaavat koulutetut ohjaajat, jotka ovat 

sitoutuneet Sukeltajaliiton eettisiin sääntöihin. Heitä muistetaan 

säännöllisesti tärkeästä työstä nuorisotoiminnan hyväksi. Ohjauksen 

laadusta kertoo myös se, että seuran ohjaaja Anu Kärkkäinen on saanut 

Nuoren Suomen vuoden juniorivalmentajapalkinnon vuonna 2009. 

Avoin ilmapiiri ohjaajien sekä vanhempien välillä auttaa toteuttamaan 

yhteistyötä kodin ja harrastuksen välillä. Koulutettujen norppaohjaajien 



lisäksi vanhemmat ovat mukana valvomassa allasharjoituksia jokaisella 

harjoituskerralla kukin omalla vuorollaan. Vuosina 2009-2010 seura 

järjesti myös aikuisille seuran jäsenille ohjattua terveysliikuntaa vedessä. 

 

Harrastamisen perusideana on leikkimielisyys. Kilpailuhenkisyyttä sitä 

haluaville lapsille ja nuorille tarjotaan valtakunnallisten norpparallien, 

harjoituksissa leikkimielisten kisailujen ja uppopallon muodossa. 

Seurassa mahdollistaa myös urheilijan polulle lähtemisen. Seuran 

juniorikasvatteja on viime vuosina kilpaillut naisten 

uppopallomaajoukkueessa sekä menestynyt kansainvälisesti 

sukelluskalastuksen saralla. Sini Korppi-Tommola ja Eve Korppi-

Tommola voittivat uppopallossa SM kultaa vuonna 2011 ja pelasivat 

naisten maajoukkueessa MM-kisoissa vuonna 2011. Sini Korppi-

Tommola valittiin vuoden uppopalloilijaksi vuonna 2010. Eliel Kilkki 

on menestynyt sukelluskalastuksen kilpailuissa ja on valittu vuoden 

Keravalaiseksi urheilijaksi vuonna 2010. 

 

Kehittyvä seura 

Keski-Uudenmaan Sukeltajat tekee yhteistyötä useiden paikallisten 

toimijoidensa kanssa. Junioreiden harjoituksissa vierailemassa ovat 

olleet esimerkiksi uppopallojoukkueen valmentaja, vapaasukeltajat ja 

sukelluskalastajat. Juniorit tekevät retkiä kausittain myös erilaisiin 

kohteisiin kuten Maretariumiin, Mega Zoneen, seinäkiipeilemään tai 

esimerkiksi purjehtimaan. Tänä vuonna seura on tehnyt lajivaihtoa 

paikallisen luisteluseuran ja meripelastusseuran kanssa sekä jakanut 

uppopallovuoroja sukellusseura Hydromanian kanssa. 

 

Keski-Uudenmaan Sukeltajat osallistuvat aktiivisesti myös 

Sukeltajaliiton kehitystyöhän. Seura oli käynnistämässä ja kehittämässä 

ensimmäisenä Suomessa perhesukellustoimintaa. Seuran junioriohjaajia 

on ollut mukana Snorkkelisukelluksenperuskurssin sekä 

Snorkkelisukelluksen jatkokurssin materiaalien tekemisessä. Seura oli 

mukana myös Sukeltajaliiton ja Ammattikorkeakoulu Metropolian 

opinnäytetyöhankkeessa, jonka tuloksena syntyi Kuuttiohjaajan 

starttipaketti. Myös useampi seuran ohjaajista on toiminut Sukeltajaliiton 

liittokouluttajina sekä valiokunnissa että nuorisopäällikkönä. Keväällä 

2010 seura oli mukana pilottiprojektissa ”Liikuntaa yli lajirajojen”, jossa 

järvenpääläiset sinettiseurat pyrkivät lisäämään monipuolista liikuntaa 

lasten toiminnassa. Seura on osallistunut myös Sukeltajaliiton 

valtakunnallisten tapahtumien järjestämiseen, viimeisenä norppaleiri 

”Lähde, liiku, snorklaa 2011”. 

 

Keski-Uudenmaan Sukeltajat haluavat olla alueensa monipuolinen ja 

osaava sukellusseura, jonka toiminta kattaa vauva- ja perheuinnin, 

perhesukelluksen, kuutti- ja norppatoiminnan sekä nuorten 

harrastustoiminnan. Vuoden 2012 alusta seura on palkannut osa-aikaisen 

työntekijän tukemaan vauvauintijaoston sekä juniorijaoston 

vapaaehtoistoimintaa. Nuorisotoiminta ei ole ainoastaan juniorijaoston 

tehtävä, vaan koko seuran hallitus on sitoutunut siihen. 

Nuorisotoiminnan sekä muun seuratoiminnan kehittämiseksi hallitus on 



laatinut strategian vuodelle 2015. Tavoitetilaksi seura on määritellyt sen, 

että se haluaa olla vahva, avoin ja laadukas sukellusyhteisö, jossa voi 

harrastaa turvallista ja monipuolista sukeltamista koko eliniän ja johon 

ihmiset haluavat kuulua. Toimintaa ohjaavat arvot ovat: avoimuus, 

yhteisöllisyys, vastuullisuus sekä pyyteettömyys. 

 

Keski-Uudenmaan Sukeltajat lukuina: 

- perustettu 1978 

- Sinettiseura 1996 lähtien 

- Sukeltajaliiton vuoden seura 1997 ja 2008 

- Turvallinen vauvauintidiblomi 2013 loppuun asti 

- 10 vauva- ja perheuintiryhmää, joissa 398 harrastajaa 

- 3 perhesukellusryhmää 

- kaksi 7-9 vuotiaiden ryhmää 

- kaksi 10-12 vuotiaiden ryhmää 

- yksi yli 15 vuotiaiden ryhmä 

- ryhmissä yhteensä 174 harrastajaa 

- palkattu osa-aikainen työntekijä 2012 lähtien 

- aktiivisia ohjaajia reilut 20 

 

 

Kunnioittavasti 
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Anu Kärkkäinen  Sari Häkkinen 

hallituksen jäsen  sihteeri 

 

 

 

 

 


