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TOIMINTASUUNNITELMA 2017 

1. YLEINEN SEURATOIMINTA 

Suomen suurimpiin kuuluva sukellusseura on kasvava ja yleisesti tunnettu nykyaikainen 
sukeltajien yhteenliittymä. Toimintaa ohjaa avoimuus, vastuuntunto, tasapuolisuus ja laa-
dukkuus. Seuran organisaation muodostavat johtokunta sekä jaokset ja toimikunnat. Ylintä 
päätäntävaltaa käyttävät kevään ja syksyn vuosikokoukset. Suhdetoimintaa hoidetaan 
neuvotteluiden, yhteistyökumppanien huomioinnin, huomionosoitusten sekä seurojen 
merkkipäivien muistamisen avulla. Yhteistyö muiden sukellusseurojen kanssa on tiivistä ja 
sitä tiivistetään edelleen. Seuran toiminnan varsinaisia rahoituslähteitä ovat jäsenmaksut 
sekä Tampereen kaupungilta saatava avustus. Jäsenmaksuiksi vuodelle 2017 johtokunta 
esittää: varsinainen jäsen 63,00 €, norppajäsen 46,00 €. Rinnakkaisjäsenmaksuja korote-
taan seuraavasti: rinnakkaisjäsen aikuinen 36,50€, rinnakkaisjäsen norppa 32,50€. Jäsen-
maksut laskutetaan Sukeltajaliitto ry:n kautta.  

Seuran sidosryhmäverkosto on laaja. Jäsenyyksiä on seuraaviin tahoihin: 
  

 Sukeltajaliitto  
 Pidä Saaristo Siistinä  
 Tampereen Urheilun Edistämissäätiö  

 Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu 
 Vene 71 

 
Muita tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat: 
 

 Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS)  
 National Association of Diving Instructors (NAUI)  
 Kansainvälinen vapaasukellusliitto AIDA International 

 Tampereen kaupunki  
 Haverin Kaivossukeltajat ry 
 Muut sukellusseurat 

 

2. KALUSTO 

Kalustoryhmä huolehtii seuran kalustosta säännöllisin huolloin. Kompressoreista otetaan 
säännöllisesti ilma-analyysit. Kalustoryhmään koulutetaan lisää jäseniä mahdollisuuksien 
mukaan. Kalustoryhmä hoitaa myös kaluston vuokraukset ja käyttökoulutukset. 
 
Kalustoryhmä järjestää täyttöasemakoulutuksia. Koulutukset järjestetään kun riittävän iso 
ryhmä saadaan kokoon. Keväällä pidetään 1-2 koulutusta joista ilmoitetaan sähköpostirin-
gissä (+ peruskurssin yhteydessä kurssilaisille pidetään oma koulutus), muuten koulutuk-
sia järjestetään vain kun ilmoittautuneita tulee riittävästi. 
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Seuran veneiden asioita hoitaa venevastaava, jonka yhteystiedot löytyvät seuran nettisi-
vuilta. Venevastaava hoitaa myös veneiden vuokraukset. 
 

3. KOULUTUSJAOS 

Seuran tarjoama laadukas koulutus tuo seuralle uusia ja sitoutuneita jäseniä. Valtaosa 
suomalaisista sukeltajista hankkii koulutuksensa ulkomailla ja kaupallisilta toimijoilta. Hekin 
ovat lämpimästi tervetulleita seuran toimintaan. Kaupallinen toimija voi laskusuhdanteessa 
lopettaa toimintansa, eikä kaikille oppijoille sovi kaupalliseen toimintaan liitettävä tiivistah-
tinen koulutus. Tämän vuoksi on elintärkeää, että liiton seurat kouluttavat sekä perus- että 
jatkokursseilla jäseniään. Kouluttaminen ei ole enää varainkeruuta vaan elinehto toiminnan 
jatkuvuudelle. 
  
Laitesukelluksen peruskurssin rakenne on muuttumassa. Peruskursseja pyritään aloittaman 
joustavasti aina kun riittävä määrä halukkaita oppilaita on ilmoittautunut ja teoriaopintoja 
voi suorittaa itseopiskeluna. Laitesukelluskokeiluja pidetään pääsääntöisesti joka kuukau-
den toisena tai kolmantena lauantaina. 
  
Vuonna 2017 järjestetään laitesukelluksen jatkokurssi ja syventävä jatkokurssi. Talvisukel-
luskurssi järjestetään jäätilanteen, kuivapukukurssi kysynnän mukaan. 
  
Nyt käynnissä oleva ja mahdollisesti keväällä aloittava peruskurssi viettävät avovesiviikon-
lopun Kaatialan kaivoksen alueella kesäkuussa. 
  
Ensiapukurssi pidetään ainakin kertaalleen, kurssin osallistujista suuri osa on kertaajia ja 
hallivalvojia, mutta on tärkeä osallistua kursseille, mikäli mielii sukellusturvallisuuskurssille. 
Sukellusturvallisuuskurssin ja hapenantokurssin puute onkin monella este syventävälle jat-
kokurssille osallistumiselle. Mahdollisesta combo -kurssistakin kannattaa neuvotella suo-
raan kouluttajien kanssa, mikäli oma koulutuspolku meinaa katketa. 
  
Kouluttaminen on hieno tapa laajentaa omaa osaamistaan ja tuoreen sukeltajan innostus 
on tarttuvaa esim. laitesukelluskokeilulla. Mikäli haluat mukaan koulutustiimiin, on tulevas-
sa koulutusuudistuksessa P3-sukeltajilla tärkeä rooli. Kurssille molskis! 
  
Kurssi-ilmoittautumiset tapahtuvat pääsääntöisesti seuran sivuilta löytyvien lomakkeiden 
kautta. 
 

4. LAITESUKELLUSJAOS 

Laitesukellusjaos järjestää vuoden 2017 kuluessa jäsenistölleen sukellustapahtumia ja  
-retkiä tarjoten näin turvallisen ja mielekkään mahdollisuuden sukeltaa hyvässä seurassa.   
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Talvisukelluksesta kiinnostuneiden jäsenten on mahdollista osallistua luokitustensa aset-
tamissa rajoissa seuran järjestämiin talvisukellustapahtumiin.  
 
Säännöllinen viikkosukellustoiminta käynnistyy jäiden lähdettyä. Pääosin torstai-iltaisin jär-
jestettävien lähikohteisiin suuntautuvien vene- ja rantasukellusretkien lisäksi suoritetaan 
avovesikauden kuluessa myös muutamia viikonloppuihin ajoittuvia retkiä etäämmällä si-
jaitseviin kohteisiin. Viikkosukellustapahtumissa on erilaisia sukellusharrastusta monipuolis-
tavia ja taitoja kehittäviä teemoja. 
 
Sukellusretkiä Suomen eteläisille merialueille laitesukellusjaos järjestää kysynnän mukaan. 
Jos kiinnostusta sukeltajilla riittää, niin sukellusleiri tai pidempi sukellusretki järjestetään 
heinä-elokuussa. 
 
Laitesukellusjaos pyrkii keväällä 2017 siivoamaan Tampereen kaupungin uimarannat tal-
koovoimin. 
 
VAPEPA  – sukeltajien hälytysryhmä kokoaa Tampereen ja lähialueiden sukellusseurojen 
Vapepa – koulutetut sukeltajat yhteen. Ryhmän pääasiallisena tehtävänä on tarjota apua 
viranomaisille vedenalaisiin etsintätehtäviin. Hallinnollisesti ryhmä toimii TaUrsun laite-
sukellusjaoksen alaisuudessa. Harjoituksia ja kokoontumisia ryhmään kuuluville sukeltajille 
järjestetään muutaman kerran vuodessa. 
 
 

5. NUORISOJAOS 
 
Norppien harjoituskausi keskittyy kevät- ja syyskauteen. Kevätkaudella pyritään tutustu-
maan yhteen uuteen lajiin ja kauden lopetuksena toukokuussa järjestetään halliralli yhdes-
sä lähiseurojen, RRDC:n ja Nokian Urheilusukeltajien, kanssa tai vaihtoehtoisesti laite-
sukelluskokeilu. Kesällä järjestetään avovesisukelluksia Kaukajärvellä aikataulujen sallies-
sa. Syyskaudella keskitytään hallitreeneihin ja kausi lopetetaan pikkujouluihin. 
 
Nuoremmille norpille järjestetään keväällä Norpan taitorata ja vanhemmille norpille suun-
nattu Snorkkelisukelluskurssi.  
 
Vuoden aikana koulutetaan mahdollisuuksien mukaan kaksi uutta Norppaohjaajaa. 
 
Nuorisojaos pyrkii löytämään edelleen lisää ohjaajia. Syksyllä otetaan toimintaan mukaan 
uusia norppia resurssien niin salliessa.  
 

6. RÄPYLÄUINTIJAOS 

Räpyläuintijaoksen tavoitteena on saada seuralle uusia räpyläuimareita sekä uimareita 
myös Suomen maajoukkueeseen. Toiminnan painopisteet ovat valmennus- ja kilpailutoi-
minta, nuorisotoiminnan laajentaminen, harrastajamäärän kasvattaminen sekä valmenta-
jakoulutus. 
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Jaoksen uimarit osallistuvat SM-kilpailuihin, jos sellaiset järjestetään sekä Finnish Open ja 
muihin kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin, maajoukkueuimarit maajoukkueen leireille, 
1-2 CMAS World Cup:iin ja EM-kilpailuihin.  
 
Seura järjestää yhdessä liiton räpyläuintivaliokunnan sekä Uimaseura Kangasalan Kuohun 
kanssa 11.-12. helmikuuta perinteisen räpyläuinnin avoimen kansainvälisen Finnish Open 
kilpailun. 
 
Koulutus- ja valmennustoiminta tapahtuu Tampereen uintikeskuksen uudella puolella ole-
villa harjoitusvuoroilla sekä sukeltajien yhteisillä vuoroilla 50m altaassa. 
 
Räpyläuimareista Terhi Ikonen ja Laura Lähteenkorva ovat maajoukkuevalmennuksessa. 
 
Seuran uimarien valmennuksesta vastaavat Antero Hammar ja Kalevi Turkka. 
 

7. SEURATOIMINTA 

Seuratoimintajaos järjestää yhteisiä tapahtumia esim. klupi-iltoja, perinteiset pikkujoulut ja 
hallirallit. Elokuussa järjestetään Kaukajärvi Open sukellusvalokuvaustapahtuma. Lisäksi 
seuratoimintajaos huolehtii seuratuotteista. 
 

8. TIEDOTUSJAOS 

Seuran päätiedotuskanavana toimivat Internet -kotisivut, joiden informatiivisuuteen ja 
ajantasaisuuteen panostetaan. Tehokkaamman tiedotuksen takaamiseksi sivujen päivitys-
vastuu on hajautettu jaoksille. Sivuja kehitetään edelleen jäsenistön ja seuran tiedotuksen 
tarpeiden mukaisesti. Kotisivujen ohessa hyödynnetään sähköpostilistaa sekä facebook -
sivua Tampereen Urheilusukeltajat ry – TAURSU nopeassa ja kohdennetussa tiedottami-
sessa. Sähköisten kanavien ohella seura julkaisee kahdesti vuodessa jäsenkirjeen, joka 
toimitetaan jäsenistölle vuosikokouskutsujen yhteydessä kirjepostina. Tiedotusta tukee 
myös Hankkion täyttöaseman Ilmoitustaulu. 
 

9. UPPOPALLOJAOS  

Uppopallojaoksen ensisijaisena tavoitteena on jaoksen toiminnan jatkuvuuden varmistami-
nen. Uppopallojaos tekee junioritoiminnan osalta yhteistyötä Nokian urheilusukeltajien 
kanssa. Harjoitusvuorot ovat maanantaisin ja torstaisin Tampereen uintikeskuksessa Kale-
vassa. Torstain vuorosta on muodostunut kevyempi treenikerta, joka mahdollistaa myös 
jatkuvan introtoiminnan. Resurssit riittävät 1 - 3 henkilön introamiseen vuorossa. 
 
TaUrsun uppopallojoukkue osallistuu kaudella 2016 - 2017 uppopallon SM-sarjaan sekä 
Euroliigaan. Tavoitteena molemmissa sarjoissa on pysyä edelleen mitalikannassa. Lisäksi 
joukkue osallistuu todennäköisesti VesikkoCup 2017 -turnaukseen. Uppopallojaoksen jäse-
nistä osa pelaa 1. divisioonaa Nokian väreissä ja he ovat taitojen karttuessa valmiita edus- 
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tamaan seuraa myös SM -sarjassa. Uppopallojaos järjestää keväällä 2017 Euroliiga -
kauden kolmannen kierroksen Kalevan uintikeskuksessa. 
 
Perinteisen divaricupin järjestämistä harkitaan uudelleen syksylle 2017. Maajoukkuetoimin-
ta myös miesten puolella on aktivoitumassa uudelleen ja tälle toiminnalle Tampere on kes-
keinen paikka. Tarvetta olisi järjestää 1 - 2 leiriviikonloppua vuoden aikana. 
 

10. HAVERI PROJEKTI  

Seuralla on edustus Haverin Kaivossukeltajat ry:n hallituksessa ja seuralla on omia tapah-
tumanjärjestäjiä. Tapahtumanjärjestäjiä koulutetaan lisää tarpeen vaatiessa. Seuran laite- 
ja vapaasukeltajat sukeltavat kaivoksessa Ylöjärven kaupungin ja Haverin Kaivossukeltajat 
ry:n asettamien sääntöjen mukaisesti.  
 

11. VAPAASUKELLUSJAOS  

Vapaasukellusjaoksen tavoitteena on ylläpitää hyviä harjoittelumahdollisuuksia aktiivisten 
sukeltajien tarpeeseen. Tarkoituksena on aktivoida vanhoja jäseniä, sekä kasvattaa jäsen-
ten määrää tekemällä lajia tunnetuksi laitesukeltajien ja harppuunakalastajien sekä norp-
pien keskuudessa. Vuonna 2017 vapaasukelluskoulutustoimintaa jatketaan jäsenistölle 
seuran oman vapaasukelluskouluttajan avulla, sekä lisätään yhteisiä sukellusretkiä avove-
siin. 
 

 


