TOIMINTASUUNNITELMA
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YLEISTÄ
Sukellusseura H2O ry. jatkaa vuonna 2020 toi-

valokuvaus- ja videojaos sekä ammattitaitoi-

mintaansa sukelluksen yleisseurana. Seurassa

nen viranomaisyhteistyössä toimiva meriar-

on jäseniä noin 160, joista 20-30 on juniorijäse-

keologiajaos, jotka järjestävät kaikille seuran

niä. Jäsenistä neljäsosa on naisia. Seuran jä-

jäsenille avointa toimintaa. Seura edistää mah-

senhankinnassa painopiste on nuorien ja muu-

dollisuuksiensa mukaan kaikkea sen jäsenten

alla sukelluskoulutuksen saaneiden sukeltajien

harjoittamaa turvalliseen sukellukseen liitty-

rekrytoinnissa. H2O keskittyy laadukkaaseen

vää toimintaa.

jäsentoimintaan, jossa seuraan kuuluminen

Vuoden painopistealueet ovat junioritoiminta ja

tarjoaa aktiivista, monipuolista ja hauskaa seu-

kouluttaminen. Toimintavuoden aikana tavoit-

raa.

teena on pitää seuran taloudellinen rakenne

Seuralla on vilkas junnutoiminta, uimahallivuo-

sellaisena, että pitkällä aikavälillä nykyisen toi-

ro jäsenille, monipuolinen kaasuntäyttöasema,

minnan tason säilyttäminen ja junioritoiminnan

hyvin varusteltu sukellustukialus, aktiivinen

kehittäminen on mahdollista.

Keskeisimpiä tavoitteita
vuonna 2020 ovat seuraavat:
• Junioritoiminnan aktiivinen kehittäminen
• Sukellustukialuksen käyttöasteenparantaminen
• Seuran sukellustapahtumien lisääminen ja
aiempaa monipuolisempi tapahtumatarjonta
• Sukeltajauran alussa olevien sekä uusien
jäsenten aktiivinen mukaanotto seuratoimintaan
• Seurojen välisen yhteistyön kehittäminen

LAITESUKELLUKSEN PERUSKURSSI KEVÄÄLLÄ 2020

Seuran johtokunta kokoontuu vuoden aikana

www.H2Ory.fi

5-8 kertaa sekä tarvittaessa etänä sähköisiin
medioihin tukeutuen. Kevätkokous järjestetään
maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa.
Toimintasuunnitelman lopussa on toimintakalenteri vuoden tapahtumista ja aikatauluista.
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JÄSENVELVOITTEET
Uusien jäsenten hankintaa helpotetaan jättämällä perimättä seuran liittymismaksu toimintavuoden 2020 aikana. Vuosittaisiin jäsenmaksuihin tehdään korotus vain Mursujäsenen
hintaan (+5 €). Jäsenmaksut sekä kompressori- ja kaasurinkimaksut erääntyvät 15.1.2020.

Jäsenmaksu
(Aikuinen 95€, Juniori 65 €, Mursujäsen 45 €)
Sisältää Sukeltajaliiton jäsenmaksun
Junnujen sisarusalennus on 10 €
KAASUTÄYTÖT • HALLIVUOROT • TUKIALUS DEKO • KOULUTUS • NUORISOTOIMINTA
MERIARKEOLOGIA • KALUSTOVUOKRAUS • VIDEO- JA VALOKUVAUS

Kompressorimaksu 70 €
Maksu sisältää rajattomat ilmatäytöt omaan
käyttöön täyttöasemalta. Kompuramaksusta
vapautettuja ovat kuluvan vuoden aikana seuran johtokunnan jäsenet ja varajäsenet, seuran
toimihenkilörooleihin nimetyt henkilöt sekä

rinkiläisillä on velvollisuus hoitaa täyttövuorot

edellisen vuoden aktiivikouluttajat.

seuran jäsenille. Vapaaehtoinen meriarkeologiajaoksen vuosimaksu 50 €.

Kaasurinkimaksu 60 €

TIEDOTUS

Kaasurinkiin liittyminen edellyttää Gas Blender –koulutusta sekä seuran täyttöaseman

Tiedotusta seuran toiminnasta jatketaan seu-

käyttökoulutusta. Kaasurinkimaksu oikeuttaa

ran kotisivujen, Facebook-sivujen ja seuran

tekemään nitrox-, happi-, helium- ja argontäyt-

sähköpostilistojen kautta ja näitä tiedotuskana-

töjä omaan käyttöön sekä käyttämään seuran

via kehitetään aktiivisesti. Sukellustoimintaan

täyttölaitteistoa oman koulutuksen mukaisesti,

liittyvä tiedotus hoidetaan mm. viikoittaisten

kun kompressorimaksu on maksettu. Kaasuis-

täyttövuorojen sekä Deko-retkien osalta sähkö-

ta veloitetaan erikseen. Kaasuringin vuosimak-

postilistan kautta, jotta tapahtumista saadaan

sun maksaneet voivat säilyttää omia pullojaan

tieto seuran jäsenille mahdollisimman ajoissa

seuran kaasutäyttöaseman yhteydessä. Kaasu-

ja tehokkaasti.
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ALLASVUOROT
Jäsenmaksu sisältää vapaan pääsyn seuran

nistölle seuran kotisivujen ja sähköpostilistan

allasvuoroille. H2O:n allasvuorot talvikaudel-

kautta. Aikuisjäsenten osalta harjoittelu allas-

la 2019-2020 Helsinginkadun hallissa jatkuvat

vuoroilla perustuu oma-aloitteiseen harjoitte-

keskiviikkoisin ja lauantaisin (junnut). Kurssei-

luun, joko laitteilla tai ilman. Junnutoiminnalle

hin liittyvä koulutustoiminta keskittyy keskivii-

on varattu Helsinginkadun hallista 1-2 rataa lau-

kon vuorolle. Hallivuoroista tiedotetaan jäse-

antaisin hallin normaalin aukiolon puitteissa.
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AVOVESISUKELLUSTOIMINTA
Seuran jäsenistö sukeltaa ympäri vuoden eri
sukelluskohteissa niin kotimaassa kuin ulkomailla. Seuran tukema avovesisukellustoiminta keskittyy pitkälti sukellustukialuksemme
Dekon ja kaasuntäyttöaseman ympärille.
Lisäksi seura vuokraa muuta kalustoaan jäsenistön itse järjestämiin sukellustapahtumiin.
Uudet peruskurssin suorittaneet sukeltajat kutsutaan mukaan sukellustapahtumiin ja Dekolle
sukellusuran alun helpottamiseksi. Kouluttajia

0.0.-0.0.2020

ja kokeneempia sukeltajia pyydetään mukaan
kasvattamaan sukellusturvallisuutta.
Vuoden aikana järjestetään
sukellustapahtumia seuraavasti:

KOULUTUSTOIMINTA
• Kevättalvella järjestetään kouluttajien
ohjaama jääsukellusviikonloppu, jossa

Seura järjestää laadukasta ja turvallisuuteen

jäsenet voivat tutustua turvalliseen jääsu-

painottuvaa koulutusta sekä nuoriso- että

keltamiseen. Mukaan voivat ilmoittautua

aikuisjäsenilleen. Tarvittaessa annetaan lisä-

kaikki halukkaat, erityisesti ensimmäisiä

koulutusta sukelluskurssinsa ulkomailla suo-

kertoja jääsukellusta kokeilevat vähintään

rittaneille, jotta he ovat valmiimpia sukeltamaan

jatkokurssin tai advanced-tason suorittaneet

kotimaisissa olosuhteissa. Koulutustoiminta

seuran jäsenet.

jakautuu seuran kursseihin sekä omaehtoi-

• Kevät- ja syyskaudella pääkaupunkiseudun

seen harjoitteluun seuran hallivuoroilla. Kou-

ympäristössä tutuilla rantakohteilla, joita

lutustoimintaa kehitetään ja viedään eteenpäin

ovat esimerkiksi Porkkala, Kiskon louhos ja

pienistä oppilasmääristä huolimatta, koska se

Iso Melkutin, sekä Haverin kultakaivoksessa

osaltaan kasvattaa seuran tietotaitoa ja sitä

ja Kaatialassa.

kautta parantaa sukellusturvallisuutta seuran

• Kesäkaudella sukellusta merellä Dekolla

avovesisukelluksilla. Yhteistyötä koulutustoi-

(ilta- ja viikonloppureissut sekä leiriviikot)

minnassa muiden alueen seurojen kanssa jatketaan.
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Koulutus vuonna 2020
Seura tarjoaa Sukeltajaliiton koulutusohjel-

• Seura tarjoaa lapsille ja nuorille perusvälineopetusta pääasiassa norppatoiminnan yhtey-

maan kuuluvia kursseja. Muidenkin kurssien

dessä.

järjestelyjä voidaan tukea esimerkiksi markki-

• Laitesukelluskoulutusta tarjotaan 12 vuotta

noimalla niitä sovitulla tavalla seuran jäsenille.

täyttäneille ja sitä vanhemmille Sukeltaja-

Esimerkiksi DAN- tai PADI- ensiapukurssien

liiton koulutusohjelman mukaisesti. Koulu-

tai tekniikkasukellukseen liittyvien kurssien

tustoiminta edistää jäsenistön kehittymistä

osalta näin on luontevaa toimia. Kurssien mark-

vastuullisina ja turvallisuusorientoituneina

kinoinnista sovitaan koulutusvastaavan kanssa.

sukeltajina. Kouluttajia kannustetaan koulu-

Kouluttajien yhteistyötä sekä koulutustaitoja

tustoiminnassa kehittymään sekä sukeltajina

parannetaan seuran omissa kouluttajatapaa-

että kouluttajina.

misissa, joissa suunnitellaan tulevien kurssien
toteutus sekä annetaan jatkokoulutusta.

• Laitesukelluskokeiluja järjestetään muutama
vuoden aikana. Tavoitteena on tutustuttaa kiinnostuneita sukellusharrastukseen ja ohjata

Aktiivisten kouluttajien osallistumista Sukelta-

H2O:n laitesukelluksen peruskursseille.

jaliiton järjestämiin sukeltaja- ja kouluttajapäi-

• P1-kurssi toteutetaan kevätkaudella ja

ville sekä ensiapukoulutukseen tuetaan maksamalla osallistumismaksuja joko kokonaan

P2-kurssi kesällä.

tai osittain. Johtokunta päättää asiasta koulu-

• P3-kurssi järjestetään tarpeen mukaan,
mahdollisesti yhdessä jonkun toisen pää-

tusvastaavan esityksestä. Myös junioriohjaa-

kaupunkiseudulla toimivan sukellusseuran

jien koulutusta tuetaan tarpeen mukaan mak-

kanssa. Kurssin yhteydessä järjestetään

samalla osallistumismaksuja joko kokonaan

myös sukellusturvallisuuskurssi, johon voi-

tai osittain. Johtokunta päättää asiasta koulu-

vat halutessaan osallistua muutkin kuin

tusvastaavan esityksestä. Seura tukee tarpeen

P3-kurssille osallistujat.

mukaan

kouluttajien

jatkokouluttautumista.

Johtokunta päättää asiasta koulutusvastaavan

• Muita kursseja (Nitrox, Ensiapu, Gas Blender

esityksestä.

yms.) järjestetään tarpeen mukaan.
• Seura kurssittaa tarvittaessa 1-2 uutta
laitesukelluskouluttajaa.
• Norppatoimintaan pyritään kouluttamaan
seuralle 1–2 uutta norppaohjaajaa.
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H2O VIVA!

on kesäkaudella järjestettävä junnuleiri, missä
on tarkoitus tutustua Itämeren snorklaus- ja

H2O VIVA! -kerhoillat on tarkoitettu kaikille

sukellusmahdollisuuksiin.

vedenalaisesta video- ja valokuvauksesta kiin-

MERIARKEOLOGIAJAOS

nostuneille. Kerhoiltoja järjestetään 2–4 kertaa vuodessa. Kerhoilloissa käsitellään niin
taiteellisia kuin teknisiä näkökulmia. Toiminta

Seuran aktiivisiin toimintamuotoihin on koko

jatkuu vuoden aikana mm. seuraavilla aiheilla:

sen olemassaolon ajan kuulunut meriarkeolo-

omien kuvien ja videoiden esittely, kuvaklinikka,

ginen koulutus-, tutkimus- ja sukellustoiminta.

väline-esittelyt, vedenalainen valaiseminen,

Päätapahtumina tulevana toimintakautena ovat

videoeditointi, väritasapaino ja 3D-fotogram-

jälleen meriarkeologiset tutkimusleirit, joilla

metria. Vuosittain on tarkoitus järjestää retki

tehdään vedenalaista dokumentointi- ja inven-

johonkin visuaalisesti kiinnostavaan sukel-

tointityötä. Tulevana vuonna kehitetään aktiivi-

luskohteeseen, mahdollisesti sellaiseen, joka

sesti myös seurojen välistä yhteistyötä meriar-

sopii sekä harraste- että tekniikkasukeltajalle.

keologiatoiminnassa.

Kohde/kohteita valitaan jäsenkyselyn perusteella. Keväällä 2020 on tarkoitus järjestää vii-

Vuoden aikana pyritään toteuttamaan ainakin

konloppuretki Tampereen suunnalle ja Dekolla

kaksi pidempää leiriä, joiden kohteet päätetään

retki siipiratasalus Dianalle.

myöhemmin. Leirien kohteet valitaan yhteistyössä Museoviraston ja Ahvenanmaan maa-

NUORISOTOIMINTA

kuntamuseon kanssa. Leirit tulevat olemaan
noin viikon mittaisia. Leireille voi osallistua

H2O:n nuoret harjoittelevat tulevan kauden

kuka tahansa seuran jäsen, joka taitojensa ja

Urheilutalon

kokemuksensa puolesta pystyy sukeltamaan

uimahallissa

lauantaisin

klo

17–18.00. Aktiivisia Norppia on harjoittelurin-

leirikohteella.

gissä mukana n. 10 henkeä, joista suurin osa on
iältään 9–16 vuotta. Nykyisten ohjaajien lisäksi

Varsinaisten

nuorisotoimintaan haetaan vuoden aikana uusia

voidaan järjestää kiinnostuksen ja kysynnän

ohjaajia. Nuorten harjoittelussa pääpaino on

mukaan muita arkeologiaan liittyviä lyhyempiä

vapaasukelluksessa sekä eri sukellustaito-

leirejä ja tapahtumia. Näitä ovat muun muassa

jen oppimisessa. Laitesukelluskokeiluja pyri-

meriarkeologia-, historia- tai arkistokurssit ja

tään järjestemään nuorille mahdollisuuksien

vierailut Itämeren alueen merimuseoihin.

mukaan. Laitesukelluskokeiluja nuorille järjestävät seuran nuorisotoiminnassa mukana olevat laitesukelluskouluttajat. Kauden päätavoite
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meriarkeologialeirien

lisäksi

VENEJAOS
Sukellustukialus Deko on käynyt läpi suuren
konehuoneremontin viime vuosina ja on nyt
taas hienosti toimintakunnossa. Vuonna 2020
on tarkoitus toteuttaa seuraavasti:
• Keväthuollot maalis-toukokuussa ennen
varsinaisen sukelluskauden alkua
• Sukelluskausi alkaa keväällä jäiden l
ähdettyä mahdollisimman aikaisin
• Ilta- ja viikonloppureissuja tehdään
juhannukseen asti.
• Juhannuksen jälkeen alkaa leirikausi.
Leirikaudeksi Deko suuntaa Saaristomerelle

0.0.-0.0.2020

ja päätukikohtana pidetään Hangon vanhaa
kalasatamaa.
• Meriarkeologialeiri
• Ahvenanmaan reissu pyritään järjestämään
kesän aikana.
• Leirikausi päättyy perinteisesti heinä-

mareissuja ovat olleet mm. ”Leidit laineilla” ja

elokuun vaihteessa Junnuleiriin.

”Utöstä ulos” -reissut.

• Iltareissuja jatketaan perinteiseen syyskuun
Utön reissuun asti.
• Loppukausi tehdään viikonloppureissuja.

P1-kurssin sukellukset pyritään toteuttamaan

• Kausi päättyy Pyhäinpäivän reissuun.

touko-kesäkuussa Dekolla, jolloin kurssilaiset
saavat tuntumaa myös Deko-reissuista.

Jäsenistöllä on mahdollisuus järjestää myös

Erilaisissa pienissä Dekon ylläpitotöissä kaiva-

omatoimisesti erilaisia teemareissuja Dekolla.

taan aina talkooapua, joten kaikki jäsenet ovat

Tämä edellyttää sitä, että joku ryhtyy vastuu-

tervetulleita Dekon kevät- ja syystalkoisiin.

henkilöksi: keksii idean, tiedustelee Dekon

Työpanoksen laajuuden mukaan talkootyöstä

tilannetta

myönnetään ilmaisia sukelluksia kuluvan Deko-

Deko-vastaavalta,

etsii

kipparin

kauden aikana.

(Deko-vastaavan avulla tai ilman), kerää porukan ja toteuttaa reissun. Tällaisia erilaisia tee-
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KOULUTUSKALUSTO
Seuran koulutuskaluston varustesettejä vuokrataan jäsenistölle kesäkaudeksi ja yksittäisiin
tapahtumiin entiseen tapaan. Dekolle sijoitetaan muutama laitepaketti tukemaan jäsenistön venesukelluksia. Koulutuskalustoa voivat
käyttää tarpeen mukaan seuran viralliset kouluttajat ja johtokunnan jäsenet.

KURSSI

TÄYTTÖASEMA JA KAASURINKI
Kaasurinki täyttää seuran jäsenten sukellus-

00.00.2020

pulloja sovittuina täyttöpäivinä kahdesti viikossa ympäri vuoden sekä huolehtii kurssipullojen täytöstä. Täyttövuorot arvotaan vuoden
alusta siten, että ne jakautuvat tasaisesti kaasuringin jäsenille. Kaasuhinnat tarkistetaan
vuoden aikana edellisen vuoden maksujen/
tulojen perusteella.

Helsingissä, marraskuun 14. päivänä 2019
JOHTOKUNTA

0.0.-0.0.2020
0.0.-0.0.2020

00.00.2020
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TOIMINTAKALENTERI 2020
Tammikuu
Uimahallivuoro keskiviikkoisin klo 20.30-22 			
Uimahallivuoro lauantaisin klo 17-18 (juniorit) 			
Laitesukelluskokeilu keskiviikon allasvuorolla			
Täyttövuorot tiistaisin ja torstaisin 				
Kouluttajatapaaminen			
15.1. jäsenmaksun eräpäivä

Helsinginkadun uimahalli
Helsinginkadun uimahalli
Helsinginkadun uimahalli
Täyttöasema

Helmikuu
Uimahallivuoro keskiviikkoisin klo 20.30-22 			
Uimahallivuoro lauantaisin klo 17-18 (juniorit) 			
Täyttövuorot tiistaisin ja torstaisin 				
Laitesukelluksen peruskurssi (P1)

Helsinginkadun uimahalli
Helsinginkadun uimahalli
Täyttöasema

Maaliskuu
Uimahallivuoro keskiviikkoisin klo 20.30-22 			
Helsinginkadun uimahalli
Uimahallivuoro lauantaisin klo 17-18 (juniorit) 			
Helsinginkadun uimahalli
Täyttövuorot tiistaisin ja torstaisin 				
Täyttöasema
Jääsukellusviikonloppu						Antonio-hylky ja Kiskon louhos
Kevätkokous ja jäsenilta

Huhtikuu
Uimahallivuoro keskiviikkoisin klo 20.30-22 			
Helsinginkadun uimahalli
Uimahallivuoro lauantaisin klo 17-18 (juniorit) 			
Helsinginkadun uimahalli
Täyttövuorot tiistaisin ja torstaisin 				
Täyttöasema
Dekon kevätkunnostusta 					Herttoniemenranta/Deko
30.4.-3.5. Vappuviikonlopun sukellusleiri			
Kaatiala

Toukokuu
Uimahallivuoro keskiviikkoisin klo 20.30-22 			
Helsinginkadun uimahalli
Uimahallivuoro lauantaisin klo 17-18 (juniorit) 			
Helsinginkadun uimahalli
Täyttövuorot tiistaisin ja torstaisin 				
Täyttöasema
Ilta- ja viikonloppureissuja merellä 				
Deko
Rantasukellustapahtuma 					Porkkala/Iso-Melkutin
Laitesukelluksen jatkokurssi (P2)
Päiväretki: Kohtalona Ruotsinsalmi -näyttely			
Merikeskus Vellamo, Kotka

Kesäkuu
Täyttövuorot tiistaisin ja torstaisin 				
Täyttöasema
Ilta- ja viikonloppureissuja merellä 				
Deko
Rantasukellustapahtuma 					Porkkala/Iso-Melkutin
Meriarkeologian leiri						Deko
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Heinäkuu
Täyttövuorot tiistaisin ja torstaisin 				
Täyttöasema
Leiriviikkoja (Ahvenanmaa, Saaristomeri yms.) 			
Deko
Rantasukellustapahtuma 					Porkkala/Iso-Melkutin

Elokuu
Täyttövuorot tiistaisin ja torstaisin 				
Täyttöasema
Leiriviikkoja merellä (junnuleiri yms.) 				
Deko
Rantasukellustapahtuma 					Porkkala/Iso-Melkutin

Syyskuu
Uimahallivuoro keskiviikkoisin klo 20.30-22 			
Helsinginkadun uimahalli
Uimahallivuoro lauantaisin klo 17-18 (juniorit)			
Helsinginkadun uimahalli
Täyttövuorot tiistaisin ja torstaisin 				
Täyttöasema
Rantasukellustapahtuma 					Porkkala/Iso-Melkutin
Ilta- ja viikonloppureissuja merellä 				
Deko
Utön leiri 							Deko
Meriarkeologiaviikonloppu					Deko
Isosaari 2020 viikonloppu 					11.9.-13.9.2020.

Lokakuu
Uimahallivuoro keskiviikkoisin klo 20.30-22 			
Helsinginkadun uimahalli
Uimahallivuoro lauantaisin klo 17-18 (juniorit)			
Helsinginkadun uimahalli
Täyttövuorot tiistaisin ja torstaisin 				
Täyttöasema
Ilta- ja viikonloppureissuja merellä 				
Deko
Rantasukellustapahtuma 					Porkkala/Iso-Melkutin

Marraskuu
Uimahallivuoro keskiviikkoisin klo 20.30-22 			
Helsinginkadun uimahalli
Uimahallivuoro lauantaisin klo 17-18 (juniorit)		
Helsinginkadun uimahall
Täyttövuorot tiistaisin ja torstaisin 				
Täyttöasema
Diversnight-tapahtuma 						Porkkala/Kisko/Iso-Melkutin
Laitesukelluskokeilu 						Helsinginkadun uimahalli
Pyhäinpäivän reissu 						Deko
Syyskokous
Pikkujoulut

Joulukuu
Uimahallivuoro keskiviikkoisin klo 20.30-22 			
Uimahallivuoro lauantaisin klo 17-18 (juniorit)			
Täyttövuorot tiistaisin ja torstaisin 				
24.12. Jouluaattoaamun sukellus 				
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Helsinginkadun uimahalli
Helsinginkadun uimahalli
Täyttöasema
Porkkala

