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TOIMINTASUUNNITELMA 2023

Seuran toimintaa ohjaa seuralle hyväksytyt säännöt. Toimintasuunnitelma tarkentaa kyseisen
vuoden toimintaa. Vuosi 2023 on seuramme 52. Toimintavuosi. Jonka merkittävänä tavoitteena
on sääntöjen uudistaminen vastaamaan voimassa olevan yhdistyslain ja yhdistyksen nykyisen
toiminnan edellytyksiä.

1 HALLINTO

● Aktivoidaan jäsenistöä toimimaan jaostoissa siten että jaostojen kokoukset
pidetään avoimina kaikille.

○ Hallitus vastaa seuran yleisestä hallinnosta.
○ Hallitus valitsee jokaiselle jaokselle vastuujäsen.

● Tavoitteena on että hallituskokoukset järjestetään ensisijaisesti
verkkokokouksina kerran kuukaudessa.

● Hallitus tarkastaa ja päivittää yhdistyksen säännöt
○ Muutokset vahvistetaan kahdessa yleisessä sääntömuutoksia koskevassa

kokouksessa
● Kehitetään taloushallintoa

○ Vuotuisen budjetin ja toteuman reaaliaikainen seuranta
● Luodaan yhdistykselle “toimintakäsikirja” ja “vuosikello”

1.1 HUOMIONOSOITUKSET

● Jaetaan Masin Malja ja muut huomionosoitukset vuosikokouksen yhteydessä
● Lista aiemmista palkituista kotisivuille

1.2 Sukeltajaliiton kokoukset

● Seura lähettää edustajan liiton syys- ja kevätkokouksiin.
○ Jyrki Lukkarinen on liiton toiminnantarkastaja



2 JAOKSET

Vuoden aikana on tarkoitus saada jaokset toimimaan seuran toimintaa ohjaavina
toimijoina. Jaostot saavat toimia vapaasti budjetin ja toimintasuunnitelman ohjaamina.

● Jaostot järjestäytyvät alkuvuodesta. Kokouksissa valitaan jaostoille vetäjä sekä
hänelle apulainen.

● Elo- syyskuussa jaostot laativat esityksen jaoston budjetista ja
toimintasuunnitelmasta seuran hallitukselle.

● Jaostot kommunikoivat omissa WhatsApp-ryhmissään

2.1 SUKELLUSJAOS

● Viikkosukellukset toteutetaan pääsääntöisesti torstaisin ja venekohteiden
ilmoittautumisjärjestelyä jatketaan.

● Sukellusjaoksella on oma WhatsApp-ryhmä, johon halukkaat voivat liittyä ja sen
kautta jaetaan ajankohtaista tietoa viikkosukelluksista

○ Viikkosukellus-lista seuran kotisivuilla
● Tavoitteena järjestää 1-2 retkeä.

○ Totti, Saimaa
○ Tornator, Mikkeli
○ Valkiajärvi, Kitee + Noobelinniemi, Punkaharju
○ Joku muu

2.2 KOULUTUSJAOS

● Järjestää kursseja tarpeen ja kysynnän mukaan tavoitteena liiton koko tarjonta.
● Edistetään laitesukellusharrastuksen näkyvyyttä Etelä-Karjalassa

○ maksettu some näkyvyys
○ verkkosivut
○ sidosryhmät
○ tapahtumat

2.3 NUORISOJAOS

● Jatketaan torstaisin pyörivää 13-17-vuotiaiden ryhmää sekä pyritään
kasvattamaan ryhmän kokoa mainostamalla sen toimintaa.



● Jatketaan sunnuntaisia norppien (7-12-v.) ja kuuttien (3-6-v.) harjoituksia
● Yritetään hankkia lisää ohjaajia.

○ Ohjaajia on jättäytynyt toiminnasta sivummalle ja ohjaajien kuorma alkaa
olla aika suuri.

● Pyritään järjestämään kesällä junnuleiri tai jotakin muuta toimintaa
○ Järjestelyt vaativat panosta myös muilta kuin ohjaajilta ja tässä pitää

kysellä junnujen vanhempia apuun
○ Yhteistyö Sukeltajaliiton ja lähimpien sukellusseurojen kanssa

2.4 TUKIKOHTAJAOS

● Tukikohdan kunnostamista ja ylläpitoa jatketaan
● WhatsApp-ryhmä perustettu, jonka kautta tiedotetaan mm. tukikohdan ylläpitoon

ja käyttöön liittyviä tiedotteita
● Pyritään nostamaan käyttöastetta

2.5 VAPEPA-TOIMINTA

● Valitaan sukellusjaoksesta vapepa-vastaava
● Jatketaan viranomaisyhteistyötä ja osallistutaan mahdollisiin yhteisharjoituksiin

2.6 KAUPUNKIPÄIVYSTYS

● Jatketaan pienimuotoista sukellusetsintää ja vedenalaistarkastuksia.
● Valitaan kaupunkipäivystysvastaava
● Tiedotus WhatsApp-ryhmässä
● Yhteydenotto

○ 040 554 5556
○ kaupunki@saimaannorpat.com

2.7 VAPAASUKELLUSJAOS



● Järjestetään keväällä leikkimieliset seuran sisäiset vapaasukelluskilpailut.
● Järjestetään loppukesästä leikkimieliset seuran sukelluskalastuskilpailut.

○ Tapahtumaan liittyen kenties myös koulutusta
● Järjestetään syvyyssukelluspäivä: Ruokovesi, LT Granit?

○ Yt. esim Vesikkojen ja/tai FDTF kanssa.
● Pyritään uppopallon osalta yhteistyöhön naapuriseurojen kanssa.

○ Värvätään uppopallolle erillinen vastuuhenkilö

2.8 SAIMAAN HYLYT-tutkimusryhmä

● Laatii avustushakemuksia toiminnan edistämiseksi
● Tavoitteena on edistää kiinnostusta sisävesihylkyjen tutkintaan
● Tekee aktiivista yhteistyötä Museoviraston kanssa

3 KALUSTO JA VENE

3.1. Vene

● Hallitus vahvistaa venevastaavan vuosittain
● Seuran jäsenet voivat lainata venettä omaan sukelluskäyttöön.

○ Kuljettajalla tulee olla seuran järjestämä käyttökoulutus ja lupa.
○ Koulutusta järjestetään halukkaille tarvittaessa.
○ Veneen avaimet noudetaan Sataman Loisteesta.

■ Käyttöönoton kuittauksen kehittäminen.
● Seuran oma veneen käyttö menee muun käytön edelle.
● Tavoitteena järjestää veneen käyttökoulutusta sukellusretkien yhteydessä.

3.2. Kalusto

● Hallitus vahvistaa kalustovastaavan vuosittain
● Syyskokous vahvistaa kulukorvauksen
● Ylläpidetään hoito- ja uusintasuunnitelmaa.

3.3. Kompressorit

● Jatketaan uuden kompressorin käytettävyyden parantamista.
● Huolletaan reissukompressorit



● Vanhan kompressorin myyminen

4 TIEDOTUS

Tavoitteena on tarjota ajankohtaista tietoa sekä tarjota mahdollisuus myös nopeille
tiedotuksille mm. Facebookin, kotisivujen ja WhatsApp-ryhmien kautta.

Saimaan Norpat tiedottavat monipuolisesti eri kanavien kautta (pääkanavat lihavoitu):
● www.saimaannorpat.com

○ Uudistuneiden kotisivujen kehitystä ja ylläpitoa jatketaan
● Seuran Facebook-sivusto
● Norppaposti
● Vuosikokoukset
● Lehti-ilmoitukset (kevät- ja syyskokousilmoitukset)
● Ilmoitustaulut (mm. Lpr uimahalli, sukelluskeskus)
● Sähköpostilistat
● WhatsApp-ryhmät (jaokset)
● Instagram

Tavoitteet
● Kehitetään seuran ulkoista ja sisäistä viestintää valitsemalla jäsenistöstä

tiedotusvastaavat, jotka ylläpitävät viestintäryhmiä ja -kanavia.
○ Vastaaville maksetaan vuotuinen kulukorvaus

● Kehitetään verkkosivujen jaostokohtaista ylläpitoa jakamalla tehtävät
useammalle henkilölle.

● Poistetaan lehti-ilmoituksen vaatimus sääntömuutoksen yhteydessä.

5 TALOUSARVIO

Seuran talousarviossa on huomioitu edellisten vuosien talousarviot ja toteutumat.
Vuoden 2023 talousarviossa on huomioitu seuran aktiivisen toiminnan kehittäminen
sekä jäsenten aktivoimista hallinnollisiin sekä vastuunalaisiin tehtäviin.

Vuoden 2023 talousarvion mukaan yhdistyksen taloudellinen toiminta tuottaa kaudella
voitollisen (1620€) tuloksen. Voitot käytetään yhdistyksen toiminnan järjestämiseen,
edistämiseen ja ylläpitämiseen ennakoiden tukikohdan ja kaluston tulevien vuosien
kasvavat ylläpitokulut.

http://www.saimaannorpat.com

