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1/2015

Sukeltajaliitto järjestää paljon 
tapahtumia keväällä!

olethan jo bongannut kalenteriisi seuraavat päivät:

Sukeltajafoorumi la 7.3. Helsinki, VaLo-talo

päijänne on the rocks la 14.3. asikkala

Sukelluskuvausseminaari la 21.3. Helsinki, VaLo-talo

Kevätkokous la 18.4. espoo, Hotelli Korpilampi

http://www.sukeltaja.fi/content/fi/11501/2015/3/7/1025/1025.html
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SUKELTAJAFOORUMI 7.3.2015
Sukeltajat tervetuloa Sukeltajafoorumiin la 7.3. Helsinkiin! Seuroista toivotaan pal-
jon porukkaa paikalle. Ilmoittautuminen ja lisätietoja www.sukeltaja.fi Tapahtuma-
kalenteri.

PÄIJÄNNE ON THE ROCKS 14.3.2015
Perinteinen jääsukellustapahtuma Päijänne on the Rocks järjestetään tänä vuonna lauantai-
na maaliskuun 14. päivä kello 10-14. Paikkana on Asikkalan Pulkkilanharju Ravintola Reimarin 
edusta.
Tapahtumaan toivotaan mukaan kaikki upeaan jäänalaiseen maailmaan tutustumaan haluavat 
laite- ja vapaasukeltajat niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Tapahtumassa ainakin kaksi maail-
manennätysyritystä jään alla sukeltaen.
Ohjelma ja lisätiedot www.sukeltaja.fi – tapahtumakalenteri

http://www.sukeltaja.fi/content/fi/11501/2015/3/7/1025/1025.html
http://www.sukeltaja.fi/content/fi/11501/2015/3/14/1025/1025.html
http://www.sukeltaja.fi/content/fi/11501/2015/3/14/1025/1025.html
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MERI KUTSUU MESSUT TURUSSA 13.-15.3.
 

PAIKAllISET SUKEllUSSEURAT ovAT MUKAnA 
TAPAhTUMASSA ESITTElEMäSSä  ToIMInTAA.

MuiStutuS SuKeLLuSMatKaiLuKySeLyStä, VaStauSaiKaa pidennetty  
10.3.2015 SaaKKa – VieLä eHtii !

Matkailukyselyn vastausaikaa on jatkettu 10.3. asti.

Karelia-ammattikorkeakoulun matkailun opiskelija Maikki Luoma tekee opinnäytetyönään 
kyselyn sukellusmatkailusta. Kysely tehdään yhteistyössä Sukeltajaliiton ja 
Suomalaisen Sukelluskoulun kanssa. Kyselyyn pääset vastaamaan klikkaamalla tätä palkkia. 
tuloksista kerrotaan Sukeltaja-lehdessä 3/2015.

tämä kirja on yleistajuinen johdatus 
vedenalaiseen luontoon. 
Kirjassa esitellään pääosin Suomen 
vesistöjä ja niissä ja niiden äärellä 
elävää luontoa sukeltajan 
näkökulmasta.
 
Millaisia sukelluspaikkoja meillä on? 
Millaisia kasveja ja eläimiä niissä 
asustaa? Miten vesi käyttäytyy, sen 
liikkeet ja lämpötilat, sen 
vuodenajat? 
Mikä vaikuttaa näkyvyyteen? 
Miten vesistömme voivat - kuka ja 
mikä niitä pilaa? Miten näitä asioita 
voi itsekin havainnoida ja tutkia?

Kirja sopii sukeltajien lisäksi 
kaikille vesillä liikkuville ja luonnosta 
kiinnostuneille lukijoille. 
Sitä voi hyödyntää myös oppikirjana 
sukellusseuran vesiluontokurssilla tai 
luontoillan oheislukemistona.

Jaakko Leppänen on helsinkiläinen 
ympäristöekologi ja tutkimussukeltaja.

Kirjan voit tilata verkkokaupan 
etusivulta.

http://turunmessukeskus.fi/messut-ja-tapahtumat/meri-kutsuu/etusivu
http://fi.surveymonkey.com/s/sukellusmatkailututkimus
http://www.sukeltaja.fi/content/fi/11501/85/85.html
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AKTIIVISTA KOULUTUSTOIMINTAA PERUS – JA 
ERIKOISKURSSIEN MERKEISSÄ

- hyödynnä Liiton kanavia ja –materiaaleja kurssien markkinoinnissa.

Sukeltajaliitto Facebookissa: käy tykkäämässä

AJANKOHTAISTA
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KuKa ansaitsee 
kulTaa?

kaksi tehokasta päivää tärkeää asiaa: mitä norppavastaava 
tekee seuroissa. Käytännön toiminnan suunnittelu, hallitustyöskentely 
ja viralliset dokumentit (toimintasuunnitelma, budjetti ja toimintaker-
tomus), ohjaajaporukan hallinta ja snorkkelisukellustaitojen kertausta.

Innostava ilmapiiri, hyvät kouluttajat ja mukavat ohjaajakaverit 
toisista seuroista tekevät tästä koulutuksesta ikimuistoisen! 

Hinta 190 euroa sisältää opetuksen, majoituksen ja ruokailut. 
Kurssilaisen tulee olla vähintään 17-vuotias. 

Tule lauantaina 21.3. VaLO-talolle (Radiokatu 20, 
Helsinki) saamaan vinkkejä omaan kuvausharrastukseen 
ja tapaamaan muita sukeltajia. Pääosin ohjelma sopii par-
haiten jo hieman kuvanneelle, mutta aloittelijoiden ilok-
si olemme pyytäneet Jaakko ala-Hiirolta uusintaa erin-
omaisesta luennosta Pokkarista kaikki irti.

Päivä alkaa klo 9.30 ilmoittautumisella ja aamukah-
villa. Luennot päättyvät klo 16. seminaarin hinta on 60 eu-
roa, jäsenhinta sukeltajaliiton jäsenille 50 euroa. Hinta sisäl-
tää luennot, lounaan sekä aamu- ja iltapäiväkahvin.

NuoriSovaStaavaN  
kurSSi 18.–19.4. 
Pajulahden urheiluopistolla Nastolassa

luennoT (muutokset mahdollisia):

•  kaikki irti pokkarista (Jaakko ala-Hiiro)

•  Suomessa on paljon kuvattavaa! (Pekka tuuri )

•  kuva valmistuu jälkikäsittelyssä (Pekka tuuri)

•  Tee kuvillasi jotain! (Mikko Voipio)

•  eettinen matkailu + eettinen valokuvaaminen 
 (Julia Jänis, Reilun matkailun yhdistys ry, stig Gustavsson)

•  Sukellusvideoista viihdyttävämpiä (Jaakko ala-Hiiro)

sukelluskuvausseminaari 2015

Tarkemmat kuvaukset luennoista ja ilmoittautuminen www.sukeltaja.fi > Tapahtumakalenteri

Tervetuloa!

Ilmoittautuminen 18.3. mennessä www.sukeltaja.fi 
> Tapahtumakalenterin kautta.

SUKELTAJALIITTO RY  Radiokatu, 00093 VALO puh. (09) 3481 2258, office@sukeltaja.fi, www.sukeltaja.fi

Sukeltajaliitto täyttää 60 vuotta vuonna 2016. 
Esitä juhlavuonna palkittavia.
seuroilta toivotaan esityksiä sukeltajaliiton kultaisen ansiomerkin ja  
Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan ja urheilun ansiomerkkien saajiksi. 

Esitykset 30.6.2015 mennessä. Katso tarkempi ohjeistus: www.sukeltaja.fi > liitto > Huomionosoitukset.  
lisätietoja ansiomerkkityöryhmän puheenjohtajalta jouko laitiselta, jouko.laitinen@sukeltaja.fi.

aluetapaaminen 
Helsingissä 7.3.

Tule tapaamaan sukeltajaliiton hallituksen 

ja valiokuntien jäseniä sekä muiden seurojen  

väkeä. aiheina muun muassa sukeltamisen 

trendit ja sukellusmatkailu, joista kertoo  

norjalainen PaDin edustaja Trond Skaare. 

Tarkemmat tiedot www.sukeltaja.fi  

> Tapahtumakalenteri.  

Tervetuloa!

SUKELTAJA_1/15.indb   4 28.1.2015   17.54
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http://www.sukeltaja.fi/content/fi/11501/54/54.html
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Sukeltajaliiton kevätkokous järjestetään lauantaina18.4. Hotelli Korpilammella, 
Korpilammentie 5, 02970 Espoo. Kokous päättää vuoden 2016 jäsenmaksuista ja 
ehdollepanotoimikunnan valitsemisesta sekä muista sääntömääräisistä asioista. 
Kokouksen yhteydessä palkitaan Vuoden 2014 Parhaat ja kuullaan ajankohtaisista asioista.

OHjElma

klo 11.15–11.45 valtakirjojen tarkastus
klo 12 kokous alkaa

Ilmoittaudu kokoukseen www.sukeltaja.fi 
Tapahtumakalenterin kautta. majoittuville on  
varattu huoneita hintaan 80 eur/1hh ja 90 eur/2hh. 
Huonevaraukset tulee tehdä suoraan hotelliin  
4.4. mennessä, puh. 09 6138 4226, mainitse  
varaustunnus: Sukeltajaliitto.

Kokousvieraat ovat tervetulleita iltajuhlaan, joka alkaa klo 18. 
Illalliskortti maksaa 50 euroa. Ilmoittautuminen osoitteeseen 
pj@moonlightdivers.com 1.4. mennessä. Vieraiden toivotaan 
pukeutuvan 90-luvun henkeen, parhaat pukeutujat palkitaan.

Kutsu

SUKELTAJALIITTO RY  Radiokatu, 00093 VALO puh. (09) 3481 2258, office@sukeltaja.fi, www.sukeltaja.fi

Illalla sukellusseura Moonlight Divers ry viettää 

35-vuotisjuhlaansa!

Nuorten Sealpoint 2015 
Nappaa seurasi nuoret mukaan, kun tulet kevätkokoukseen. Nuorten Sealpoint 2015 -tapahtuma

järjestetään samaan aikaan kevätkokouksen kanssa Korpilammella. Tiedossa rentoa yhdessä tekemistä, 

verkostoitumista ja katsotaan kristallipalloon.  lue tarkemmin www. sukeltaja.fi Tapahtumakalenterista.

   Tervetuloa
kevätkokoukseen!

SUKELTAJA_1/15.indb   2 28.1.2015   17.54
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http://www.sukeltaja.fi/content/fi/11501/2015/4/18/1025/1025.html
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VOK Superviikonloppujen  
aikataulu 2015 

1. Viikonloppu 17.-19.4.2015

Perjantai 17.4.
Kannustava valmentaja ja ohjaaja (3h)

Lauantai 18.4. 
Liikunnallinen elämäntapa (3 h) 
Harjoittelun suunnittelu ja arviointi (3h) 
Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet 
harjoittelussa (2 h)

Sunnuntai 19.4. 
Oppiminen ja opettaminen harjoitus-
tilanteessa (3h)
Taitoharjoittelu (3 h)
Tunne ja vuorovaikutustaidot 
valmennuksessa (2 h)

2. Viikonloppu   18.-20.9.2015 

Perjantai 18.9. 
Ihmisen elinjärjestelmät 
ja harjoittelu (3 h)

Lauantai 19.9. 
Kasvua ja kehitystä tukeva harjoittelu (2 h) 
Valmentajana ja ohjaajana kehittyminen (2 h)

Herkkyyskausien huomiointi 
harjoittelussa (3 h)

Sunnuntai 20.9. 
Fyysinen harjoittelu: voima, nopeus, 
kestävyys ja liikkuvuus (7 h) 

Osallistumalla kaikkiin koulutuksiin saat 
suoritettua I tason yleisopinnot kokonaisu-
udessa.

Hinta: 140 € /koko viikonloppu/osallistuja, 
mikäli osallistuu vain osittain viikonlopun 
koulutuksiin hinnat ovat seuraavat:
2-3 h: 26 €/osallistuja, 4-6 h: 48 €/osallistuja 
ja 7-9 h:68 €/osallistuja

Superviikonlopun paikkakunnat: Helsinki, 
Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Kokkola, Kouvola, 
Kuopio, Lahti, Oulu, Pori,  Rovaniemi, Savon-
linna, Seinäjoki,  Sotkamo, Tampere ja Turku.

HUOM! Ilmoittautuminen koulutuksiin ta-
pahtuu Liikunnan aluejärjestöjen nettisivujen 
kautta. Koulutusten alkamisajat ja tarkemmat 
paikat selviävät alueiden sivulta. 
www.sport.fi/etusivu/aluejarjestot

VOK SUPerViiKOnLOPPU  
KOKO SUOMeSSa

Liikunnan aLuejärjestöt 

Liikunnan aluejärjestöt järjestävät VOk i tason yhteiset  
teemakoulutukset kahtena viikonloppuna kaikilla Liikunnan 
aluejärjestöjen alueille suomessa. Voit osallistua koko  
viikonlopun koulutukseen, yhden päivän koulutukseen tai 
vain yhteen teemakoulutukseen. 

http://www.sport.fi/lasten-ja-nuorten-urheilu/apua-arkeen/koulutukset/alueiden-koulutukset/vok-superviikonloput

