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1. YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS
Seuran missio
Seuran tarkoituksena on tarjota jäsenilleen turvalliset ja monipuoliset mahdollisuudet eri sukelluslajien
harrastamiseen.
Seuran visio
Seuran tavoitteena on tarjota monipuolisia eri sukelluslajien harrastusmahdollisuuksia seuran jäsenille.
Erityistä huomiota seura kiinnittää nuorten saamiseksi sukelluslajien pariin ja samalla seuran jäseniksi.
Seuran strategia
Seuran nuorisotoiminnan tarkoituksena on tarjota nuorille mahdollisuus harrastaa sukelluslajeja. Seuran
ohjaajien ohjauksessa nuoret pystyvät turvallisesti oppimaan uutta omaan tahtiinsa. Nuorille tarjotaan
mahdollisuus olla säännöllisesti mukana seuratoiminnassa.
Seuran koulutusstrategia painottaa monipuolista ja turvallista koulutusta. Tavoitteena on säännöllisesti
kouluttaa seuralle uusia kouluttajia, sekä päivittää nykyisten kouluttajien tietoja ja taitoja. Sukeltajaliiton
koulutusmateriaali uudistuksia seurataan ja niihin annetaan panosta mahdollisuuksien mukaan.
Seuran toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön. Kaikille seuran jäsenille tarjotaan yhtäläiset mahdollisuudet
osallistua seuran toimintaan ja kehittämiseen. Jakamalla seuran tehtäviä usealle jäsenelle heidät saadaan
sitoutumaan seuratoimintaa, sekä samalla jatkamaan seuran perinteitä.
Seuran toiminnan periaatteet
1)
2)
3)
4)

Sukellusturvallisuudesta ei tingitä
Jäsenille tarjotaan monipuolisia sukellusmahdollisuuksia
Jäsenille tarjotaan mahdollisuuksia kehittää sukellustaitojaan
Kaikkia koskevat samat säännöt, kaikilla jäsenillä on yhtäläiset oikeudet osallistua seuran
toimintaan
Pelisäännöt

Kuutit, norpat ja hylkeet
1)
2)
3)
4)
5)

Otetaan toiset huomioon
Kuunnellaan ohjaajia
Uimahallissa ei saa juosta
Toisia ei saa töniä
Toista ei saa painaa veden alle
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Norppaohjaajat ja norppien vanhemmat
1)
2)
3)
4)

Jokainen huomioidaan tasapuolisesti
Ollaan kaikille ystävällisiä ja kohteliaita
Noudatetaan sukeltajaliiton turvaohjetta
Noudatetaan lasten ja nuorten sukellustoiminnan eettisiä sääntöjä

Kouluttajat
1)
2)
3)
4)

Pitävät opittuja taitojaan yllä osallistumalla aktiivisesti uusien jäsenten koulutukseen seurassa
Kartuttavat taitojaan osallistumalla jatkokoulutuksiin
Sitoutuvat seuraamalla Sukeltajaliiton ohjeistusta sekä seuraamaan liiton päivityksiä
Sitoutuvat toimimaan aktiivisesti seuran kouluttajina erilaisilla seuran tarjoamilla kursseilla

Laitesukeltajat
1)
2)
3)
4)

Noudattavat Sukeltajaliiton ja seuran laatimia ohjeita
Sukeltavat ympäristön ehdoilla, suojelevat ympäristöä ja vedenalaista kulttuuriperintöä
Huolehtivat sukellusturvallisuudesta
Toimivat kannustavana esimerkkinä nuorille jäsenille kannustaen heitä lajin pariin

2. HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN
Sukellusseura Simppu ry:n toimintaan ei kuulu kilpaurheilu.
Seura tarjoaa kaikille jäsenilleen mahdollisuuden harjoitella ja kehittää omia sukellustaitojaan joko
itsenäisesti tai ohjatusti. Kuutti‐ ja norppatoiminta on aina ohjattua, hylkeet ja aikuiset harjoittelevat myös
itsenäisesti.








Laite‐ ja vapaasukellusharjoittelua varten järjestetään uimahallivuoroja.
Seuran kuntosalivuorot ovat kaikkien yli 15 ‐vuotiaiden seuran jäsenten käytettävissä.
Avovesikaudella järjestetään viikonloppuisin ohjattuja sukellusreissuja seuran tukialuksella.
Ympäri vuoden järjestetään viikkosukelluksia Salon lähivesissä.
Kuuteille ja norpille järjestetään ohjattua, monipuolista harjoittelua avovesikauden ulkopuolella.
Norpille ja hylkeille järjestetään kesäisin avovesileirejä.
Osallistutaan erilaisiin sukellustapahtumiin.

Kouluttajat ja ohjaajat kannustavat seuran jäseniä myös muuhun, mahdollisimman monipuoliseen
liikuntaan.
Jotta kaikilla seuran jäsenillä olisi mahdollisuus harrastaa sukeltamista, tarjoaa seura sukellusvarusteita ja
muuta kalustoa jäsenten käyttöön kohtuullista korvausta vastaan.
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3. OHJAAMINEN JA VALMENTAMINEN
Yleistä
Seurassa toimii kaksi ohjaajaryhmää: laitesukelluskouluttajat ja norppaohjaajat.
Laitesukelluskouluttajille järjestetään seuran toimesta lähikouluttajakursseja. Lisäksi osa lähikouluttajista
koulutetaan laitesukelluskouluttajiksi Sukeltajaliiton kursseilla. Kouluttajia kannustetaan kehittämään omia
sukellus‐ ja koulutustaitojaan säännöllisellä perustaitoharjoittelulla, jota toteutetaan mm. viikkosukellusten
yhteydessä.
Kaikille norppien ohjauksessa toimiville tarjotaan mahdollisuutta osallistua Sukeltajaliiton kuutti‐ ja
norppaohjaajakoulutukseen. Uudet ohjaajat perehdytetään norppatoimintaan ja ohjaajan tehtäviin
kokeneempien ohjaajakoulutuksen saaneiden tutoreiden toimesta. Ohjaajille järjestetään vuosittain seuran
omia koulutuksia, joissa perehdytään seuran toimintatapoihin, ohjaamiseen liittyviin eettisiin sääntöihin,
sukellusturvallisuuteen sekä snorkkelisukelluksen käytäntöön.
Seuran järjestämässä koulutuksessa noudatetaan pääasiassa Sukeltajaliiton koulutusjärjestelmää.
Ohjaajakoulutus on lähikouluttajakursseja lukuun ottamatta Sukeltajaliiton toteuttamaa. Järjestelmän
mukaisia koulutuksia täydennetään seuran omilla koulutuksilla, muiden koulutusjärjestelmien mukaisilla
tekniikkasukelluskoulutuksilla sekä eri tahojen toteuttamilla seuratoimintakoulutuksilla.

Kuva 1. Seuran järjestämät ja tukemat koulutukset
Laitesukelluskoulutus
Seuralla on koulutusvastaava, jolla on laitesukelluskouluttajan pätevyys. Koulutusvastaavan tehtäviin
kuuluu laitesukelluskoulutusten suunnittelu ja toteutus sekä kouluttajaresurssien riittävyyden
varmistaminen.
Laitesukelluskouluttajia koulutetaan tarpeen mukaan seuran itse järjestämillä lähikouluttajakursseilla.
Lisäksi lähikouluttajia koulutetaan laitesukelluskouluttajiksi sukeltajaliiton järjestämillä kursseilla.
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Vuosittain laaditaan kouluttajatiimin toimesta laitesukelluskoulutussuunnitelma, jossa huomioidaan niin
järjestettävät laitesukelluskoulutukset kuin kouluttajien jatkokoulutuskin. Koulutuksia järjestetään
kysynnän ja käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. Joka vuosi järjestettäviä kursseja ovat
laitesukelluksen peruskurssi ja laitesukelluksen jatkokurssi
Laitesukelluskoulutuksen tavoitteena on taata että seurassa toimivilla sukeltajilla on riittävät taidot
turvallisen sukellustoiminnan harrastamiseen sekä sukellustoiminnan johtamiseen.
Laitesukelluskoulutuksen suorittaneille jäsenille järjestetään kunkin koulutustason mukaisia
sukellusmahdollisuuksia, joissa on mahdollisuus kartuttaa omia taitojaan kunkin koulutustason
edellyttämissä sukellusolosuhteissa. Jatkokoulutukseen hakeutuvien osaamisen lähtötasoon kiinnitetään
erityistä huomiota.
Norppatoiminta
Seuralla on hallituksen nimeämä norppavastaava. Norppavastaavan tehtäviin kuuluu norppatoiminnan
vuosisuunnitelmien laatiminen, ohjaajien jatkokouluttaminen ja norppatoiminnan toteutuksen
koordinointi.
Norppaohjaajia koulutetaan vuosittain seuran toteuttamissa koulutustilaisuuksissa. Lisäksi norppaohjaajia
kannustetaan osallistumaan Sukeltajaliiton järjestämiin norppa‐ ja kuuttiohjaajakoulutuksiin.
Norppatoiminnan tavoitteena on antaa toimintaan osallistuville hyvät, sukellusturvallisuuden varmistavat
snorkkelisukellustaidot sekä hyvät edellytykset osallistua laitesukelluskoulutukseen.
Norppatoimintaa toteutetaan kolmelle kohderyhmälle:




Kuuttitoiminta on perhesukellustoimintaa 3‐6 ‐vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen.
Toiminnassa tutustutaan vesiturvallisuuteen ja snorkkelisukeltamiseen.
Norpat ovat 7 ‐ 14 ‐vuotiaita lapsia ja nuoria, jotka harjoittelevat uintia, snorkkelisukelluksen
lajitaitoja sekä pelastamista että pelastautumista unohtamatta leikkiä ja leikkimielisyyttä.
Hylkeet ovat 14 ‐ 20 ‐vuotiaita nuoria, jotka harjoittelevat snorkkelisukellusta sekä pelaavat
uppopalloa.

Norpparyhmä voidaan jakaa useampaan pienryhmään toimintaan osallistuvien lasten iän ja/tai
osaamistason perusteella.
Norppien ja kuuttien harjoittelulle laaditaan vuosittainen harjoitusohjelma norppaohjaajatiimin toimesta.
Valmennus‐ ja koulutuslinjaukset
Seuran valmennus‐ ja koulutustoiminta ei tähtää kilpaurheiluun.
Kuuttitoiminnan tavoitteena on tutustuttaa lapsia turvalliseen vedessä toimimiseen leikin varjolla.
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Norppatoiminnassa keskeisiä tavoitteita ovat monipuoliseen liikuntaan kannustaminen,
snorkkelisukellustaitojen kehittäminen sekä pitkäjännitteiseen sukellusharrastukseen innostaminen.
Tavoitteena on, että kaikki norppatoimintaan osallistuvat suorittavat vähintään norpan taitoradan.
Harjoittelun monipuolisuus ja monimuotoisuus ovat keskeisiä tekijöitä laadittaessa norppien ja kuuttien
vuosittaista harjoitusohjelmaa. Toimintaan osallistuvien taitotaso ja henkilökohtainen ohjausterve otetaan
huomioon muodostettaessa pienryhmiä. Erityisesti norppatoimintaan mukaan tuleville uusille lapsille
järjestetään tarvittava määrä henkilökohtaista ohjausta.
Snorkkelisukellustaitojen lisäksi kaikille norpille opetetaan uimatekniikkaa sekä yleiseen sukellus‐
turvallisuuteen liittyviä asioita.
Hylkeiltä odotetaan huomattavaa itsenäisyyttä harjoittelun toteuttamisessa. Monipuolisuuden
varmistamiseksi seura järjestää hylkeille mahdollisuuden viikoittaiseen uima‐, vapaasukellus‐, uppopallo‐
sekä kuntosaliharjoitteluun.
Laitesukeltajille jatkokoulutusta, johon osallistumiseen jäseniä kannustetaan aktiivisesti. Lisäksi seura
järjestää viikoittaisia mahdollisuuksia laitesukellustaito‐, uima‐, vapaasukellus‐, uppopallo‐ sekä
kuntosaliharjoitteluun.
Koulutus‐, valmennus‐ ja ohjaustoiminnan kantavia periaatteita ovat: harjoittelun monipuolisuus, jatkuva
kehittyminen, kannustaminen päihteettömyyteen, turvallisuus ja eettisyys. Turvallisuuden suhteen kaikessa
koulutus‐ ohjaus‐ ja valmennustoiminnassa noudatetaan Sukeltajaliiton turvaohjeita, yleistä
koulutusohjetta, sukelluskoulutuksen eettisiä sääntöjä sekä lasten‐ ja nuorten sukellustoiminnan eettisiä
sääntöjä.

4. VIESTINTÄ JA ORGANISOINTI
Seuran organisaatio
Seuran jäsenistö kokoontuu kaksi kertaa vuodessa sääntömääräisiin kokouksiin: kevätkokous maaliskuun
loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.
Seuran kokousten päätökset toimeenpanee hallitus, jonka tehtävä on myös muuten organisoida seuran
toimintaa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kuusi jäsentä ja kaksi varajäsentä.
Seuralla on seuraavat toimihenkilöt, joiden ei puheenjohtajaa, sihteeriä ja rahastonhoitajaa lukuun
ottamatta tarvitse välttämättä olla hallituksen jäseniä:
Puheenjohtaja: johtaa hallituksen toimintaa, organisoi tapahtumia, tilastoi seuratoiminnan
aktiivisuutta ja toimii yhteyshenkilönä sukeltajaliittoon.
Sihteeri: toimii hallituksen kokousten sihteerinä, ylläpitää jäsenrekisteriä ja vastaa
uimahallivuoroista.
Kalustovastaava: ylläpitää seuran omaisuutta.
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Rahastonhoitaja: vastaa seuran talouden suunnittelusta ja ‐seurannasta.
Koulutusvastaava: laatii vuosittaisen koulutussuunnitelman sisältäen uusien kouluttajien
kouluttamisen ja nykyisten kouluttajien jatkokoulutuksen; ja organisoi seuran järjestämät
sukelluskoulutustapahtumat.
Norppavastaava: vastaa seuran nuorisotoiminnasta.
Tiedotusvastaava: vastaa seuran viestinnän linjausten suunnittelusta ja niiden
toteuttamisesta.
Viestintä
Seuran viestintä hoidetaan www.simppu.net sekä www.facebook.com/SukellusseuraSimppu –sivuston
kautta tai henkilökohtaisilla sähköposteilla. Seuran varsinaisista kokouksista tiedotetaan kirjeitse niitä
jäseniä, joiden sähköpostiosoitetta ei ole jäsenrekisterissä. Norppatoiminnan osalta sähköposti‐ ja facebook
‐viestintää hoitaa norppavastaava, muun toiminnan osalta hallituksen jäsenet, kukin oman vastuualueensa
osalta. Lisäksi julkaistaan säännöllisesti sähköistä Simppuposti –lehteä.
Hallitus tekee viestinnästä myös vuosisuunnitelman, jossa tarkennetaan yleisiä viestinnän periaatteita.
Pelisäännöt
Seuran norppaohjaajat käyvät vuosittain toimintakauden alussa kuuttien, norppien ja hylkeiden sekä
heidän vanhempiensa kanssa keskustelun lasten ja nuorten toiminnan pelisäännöistä. Lapsille ja nuorille
sovitaan yhteiset pelisäännöt, ohjaajille ja vanhemmille omansa. Sovitut säännöt kerrataan norppien kanssa
säännöllisesti. Lisäksi ne julkaistaan seuran www‐sivuilla sekä Nuori Suomen www‐sivuilla; ja jaetaan
kaikille norpille ja heidän vanhemmilleen sähköpostitse. Pelisääntökeskustelujen toteuttamisessa käytetään
Nuori Suomen tukimateriaalia.
Toiminnan arviointi
Seuran toimintaa ja taloutta arvioidaan kokonaisuutena vuosittain Hallituksen toimesta – havainnot
kirjataan toimintakertomukseen, joka katselmoidaan ja hyväksytään seuran kevätkokouksessa. Ulkoinen
arviointi toteutetaan syyskokouksen valitsemien toiminnantarkastajien toimesta.
Norppatoimintaa arvioidaan ohjaajien toimesta toimintakauden kuluessa ja toiminnan painopisteitä
muutetaan tehtyjen havaintojen perusteella. Vuosittain tehdään kuteille, norpille, hylkeille ja heidän
vanhemmilleen tyytyväisyyskysely.
Kuutti‐ ja norppatoiminnan ulkoisen arvioinnin toteuttaa Sukeltajaliitto.
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Seuran talous
Varainhankinnasta, joka perustuu liittymismaksuihin, jäsenmaksuihin, toimintaan osallistumismaksuihin,
avustuksiin ja talkootyöstä saataviin palkkioihin vastaa seuran hallitus. Myös kustannusten hallitseminen on
hallituksen vastuulla.
Kuutti‐ ja norppatoiminnan osalta periaatteena on, että toiminta kattaa omat kulunsa.

5. MUUTOSHISTORIA
Versio
1.0
1.1

Päivämäärä
15.1.2012
1.2.2013

Dokumentin laatija
Olli‐Pekka Juhantila
Olli‐Pekka Juhantila

2.0
2.1
3.0

1.3.2013
28.11.2014
7.1.2015

Olli‐Pekka Juhantila
Olli‐Pekka Juhantila
Olli‐Pekka Juhantila

Muutokset
Dokumentti luotu
Viestintäosio päivitetty vastaamaan
viestintäsuunnitelmaa
Hyväksytty
Päivitetty uusien sääntöjen mukaiseksi
Hallituksen hyväksyntä muutoksille
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