
 
 

CCCAAARRRIIIBBBIIIAAA   LLLIIIFFFEEESSSAAAVVVEEERRRSSS   –––   LLLAAASSSTTTEEENNN   HHHEEENNNGGGEEENNNPPPEEELLLAAASSSTTTUUUSSSKKKEEERRRHHHOOO   

 

HYPPÄÄ MUKAAN KEVÄÄN 2012 TOIMINTAAN!  

Hengenpelastuskerho palaa tänä keväänä harjoittelemaan uudistettuun Impivaaran uimahalliin! 

Tervetuloa viettämään uutta kautta kanssamme vanhoihin, mutta uudistettuihin tiloihin! 

 

Tänä keväänä toimintamme alkaa tuttuun tapaan Sokos Hotel Caribian tiloissa. Ryhmien 

kokoonpanoihin saattaa alkukauden jälkeen tulla muutoksia, samoin kuin aikatauluihin, sillä emme 

vielä tiedä kevään aikatauluja. Kevään osalta voidaan kuitenkin sen verran kertoa, että 

suunnitelmissa on kauden aikana järjestää leffaillan ja päättäjäisten lisäksi mahdollisuus tutustua 

uimahyppyihin! Pyrimme myös keskittymään kevään aikana paljon niihin asioihin, mitkä 

Caribiassa ollessa ovat jääneet pienemmälle osalle! 

 

Aurinkoista kevätkautta kaikille! 

 

 

 

KEVÄÄN 2012 KURSSIT 
 

Ajankohta:   
 

Emme ole vielä tietoisia kevään aikatauluista, mutta tiedotamme ryhmien 

kokoonpanoista, harjoituspäivistä ja ajankohdista niin pian, kun mahdollista. 

Sen verran pystymme kertomaan, että harjoitusajat tulevat jonkin verran 

muuttumaan.  

 

Kevään kerhokausi alkaa Caribiassa ja olemme siellä kaksi ensimmäistä 

kertaa eli lauantaina 11.2 ja 18.2 sekä sunnuntaina 12.2 ja 19.2! Tämän 

jälkeen vietämme vkon 8 hiihtolomaa eli kerhoa EI ole viikolla 8! Tästä 

eteenpäin toimintamme pitäisi jatkua Impivaaran uimahallissa, josta siis 

saatte tarkempaa tietoa myöhemmin. Uudet nimilistat lähetetään 

sähköpostina, jossa näkyvät kevään ryhmien kokoonpanot. Mikäli et halua 

enää jatkaa kerhotoiminnassa tai haluat vaihtaa ryhmääsi, ilmoitathan siitä 

Tiialle! 

 

 



Lähetämme siis uudet nimilistat, kun aikataulut yms. on selvillä. Yllämainitut 

kaksi kertaa kerholaiset ainakin ovat samoissa ryhmissä kuin viime syksynä 

eli: 

 

I-taso 

 

Ajankohta:  Kokoontuminen lauantaina 11.2. klo 8.30 kylpylä Caribian aulassa! 

Harjoitukset altaalla klo 8.45 – 10.00. Muistathan siis olla paikalla jo klo 

8.30, jotta harjoitukset saadaan aloitettua ajallaan!  Ja ilmoitathan 

ohjaajallesi, mikäli olet estynyt saapumaan paikalle tai myöhästyt! 

 

Ohjaajat: Tiia Hell ja apuohjaajina Matleena Luukkonen / Samuel Kaila. 

  

 

 

III -tason ja harrasteryhmän yhdistelmä 

 

Ajankohta:  Kokoontuminen lauantaina 11.2. klo 9.30 kylpylä Caribian aulassa! 

Harjoitukset altaalla klo 9.45 – 11.00. Muistathan siis olla paikalla jo klo 

9.30, jotta harjoitukset saadaan aloitettua ajallaan!  Ja ilmoitathan 

ohjaajallesi, mikäli olet estynyt saapumaan paikalle tai myöhästyt! 

 

Ohjaajat: Tiia Hell ja Sauli Suominen sekä apuohjaajina Matleena Luukkonen / Samuel 

Kaila. 

 

 

Harrasteryhmä 

 

Ajankohta:  Kokoontuminen sunnuntaina 12.2. klo 10.00 kylpylä Caribian aulassa! 

Harjoitukset altaalla klo 10.15 – 11.30. Muistathan siis olla paikalla jo klo 

10.00, jotta harjoitukset saadaan aloitettua ajallaan!  Ja ilmoitathan 

ohjaajallesi, mikäli olet estynyt saapumaan paikalle tai myöhästyt!  

 

Ohjaajat: Joonas Rusi ja apuohjaajina Matleena Luukkonen / Samuel Kaila. 

 

 

I- ja II-tasojen yhdistelmäryhmä 

 

Ajankohta:  Kokoontuminen sunnuntaina 12.2. klo 11.15 kylpylä Caribian aulassa! 

Harjoitukset altaalla klo 11.30 – 12.45. Muistathan siis olla paikalla jo klo 

11.15, jotta harjoitukset saadaan aloitettua ajallaan!  Ja ilmoitathan 

ohjaajallesi, mikäli olet estynyt saapumaan paikalle tai myöhästyt!  

 

Ohjaajat: Sini Nurmi ja apuohjaajina Matleena Luukkonen / Samuel Kaila. 

 

 

 

HUOM! 

Sokos Hotel Caribian talvirieha 11.2.2012! 
 



KURSSIMAKSUT 

 

Harjoitusajat tulevat siis ainakin kevätkaudeksi muuttumaan jonkin verran, koska allastilaa on 

käytössämme tavallista vähemmän. Pyrimme kuitenkin siihen, että yksikään ryhmistä ei lopu! 

Treenikertoja saatamme vähäisen allastilan vuoksi joutua harventamaan, ja jos näin käy, niin 

tiedotamme siitä ja uudesta kausimaksusta myöhemmin. 

 

Tämän hetkinen kausimaksu on seuraavanlainen, jos allastilaa tulee olemaan suunnitelman 

mukaisesti per ryhmä.  

1h ryhmällä kevätkauden maksu 110€ 

1,5h ryhmällä kevätkauden maksu 125€ 

Yllämainitut kurssihinnat ovat siis vielä vahvistamattomia ja suuntaa antavia. 

 

Sisaralennus on -15 euroa / sisar. Kurssihinta sisältää opetuksen (12 kertaa), vakuutuksen sekä 

päätöspäivän (saattaa sisältää omavastuuosuuden) ja lisäksi uudet kerholaiset saavat t-paidan ja 

suorituskirjan.  

 

Olemme myös huomioineet, että jos muuttuneiden harjoitusaikojen vuoksi kerholainen ei kahden 

ensimmäisen treenikerran jälkeen pysty jatkamaan kerhoa, niin hän on oikeutettu maksamaan vain 

näistä kahdesta kerrasta. Osallistuessa siis vain kahteen ensimmäiseen kerhokertaan maksu on 20€! 

 

Laskut jaetaan vasta hiihtolomaviikon jälkeen, kun kurssien ajankohdat ovat selvillä. Maksattehan 

kurssimaksun eräpäivään mennessä! 

 

 

ILMOITTAUTUMINEN KEVÄÄN 2012 TOIMINTAAN 

 

Tuttuun tapaan vanhojen kerholaisten ei tarvitse erikseen ilmoittautua kevään 

kursseille. Ilmoitattehan Tiialle 6.2. mennessä:  

p. 050-575 2623 / sandybell4@gmail.com 

mikäli lapsenne ei halua jatkaa kerhossa! 

Muistattehan, että peruuttamattomasta paikasta peritään maksu.   

 

Jos jokin yhteystiedoistanne on muuttunut, ilmoitathan siitäkin Tiialle!  

 

Lisäksi vielä toivomus kaikille kevään kerholaisille: 

Olisi ohjaajien kannalta helpompaa, jos ilmoittaisit omalle ohjaajallesi poissaolostasi 

tai myöhästymisestäsi. Tekstiviesti hyvissä ajoin ennen harjoitusajan alkua riittää, 

niin ohjaajat eivät turhaan odottele hotellin aulassa puuttuvia kerholaisia! 

 

 

HUOM!  

Kurssien sisällöistä ja tapahtumista tulee aikataulujen selvittyä vielä tarkempi ohjelmarunko ja 

tiedote, jossa on vastuuohjaajasi omat yhteystiedot!  

 

Kahdella ensimmäisellä kerhokerralla Caribiassa keskitymme pelastusuintien, kylkiuinnin ja 

kuljetusotteiden harjoitteluun. Impivaarassa korostuu tänä keväänä syvyyssukellukset, 

heittovälineet ja hyppääminen!  

 

 

 

 



P.S 
Ensimmäisellä kerhokerralla jokainen osallistuja saa lämpimän, talvisen yllätyksen ! 

 

 

ILOISTA KEVÄÄN ALKUA! 

 

Toivottavat kaikki Caribia Lifesavers-ohjaajat: 

Tiia 

Sini 

Sauli 

Joonas 

Samuel  

Matleena 

 

 

 

 

 

 

YHTEYDENOTOT: 

 

Sauli Suominen, p. 040-536 9739 / suominen.sauli@gmail.com 

 
Tiia Hell, p. 050-575 2623 / sandybell4@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Linkkejä, joihin koko perhe voi käydä tutustumassa! 

 

Caribia Lifesavers: 

Caribia Lifesavers esitys Aquapäivillä 2011 

 

SUH:n hukkumistilastotiedote: 

2011 Hukkumistiedote 

 

Aurajoen uudet nettisivut: 

http://www.aurajoenuinti.fi/ 

 

Ursuk: 

http://www.ursuk.fi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAIKKI  

OVAT  

HYVIÄ  

JOSSAKIN! 

 

http://suh-fi-bin.directo.fi/@Bin/93517eca4bfc01671d956b792e3a5507/1327826690/application/pdf/749589/Caribia%20Lifesavers%20Aquap%C3%A4iv%C3%A4t%202011.pdf
http://www.suh.fi/@Bin/768982/Lehdist%C3%B6tiedote+hukkumiset+2011.pdf
http://www.aurajoenuinti.fi/
http://www.ursuk.fi/


HUOM! 

Muutama asia vielä loppuun, joihin toivoisin vastauksia mahdollisimman pian, kiitos! 

Caribia Lifesavers tuotteita: 

Kuinka moni ei ole valmis sijoittamaan noin 30–50€ Caribia Lifesavers tuotepakettiin, joka voi 

pitää sisällään mm. mustat tai harmaat collegehousut, kuulakärki -ja mustetäytekynän, mustan 

teknisen pikeepaidan ja muita mahdollisia tuotteita? Näihin muihin tuotteisiin otamme mielellään 

vastaan ideoita, jotka olisivat toteutettavissa yllämainittujen tuotteiden lisäksi ja yllämainitun 

hintahaarukan puitteissa. Tuotteisiin tullaan myös tekemään 1-3 painatusta. Caribia Lifesavers -

painatus on se ensimmäinen ja tärkein, mutta kolme parasta ja toteuttamiskelpoisinta ehdotusta 

tullaan palkitsemaan kivalla tavalla! Muistattehan siis laittaa Tiialle ideoita tulemaan ja vastata 

mahdollisimman pian, jotta saamme ”suunnittelubudjetin” selville jo heti alussa ja tuotteiden 

suunnittelu voisi alkaa mahdollisimman pian. Toimitukset olisivat mahdollisesti viimeistään 

huhtikuun aikana! 

 

Kerholaisten kuvaaminen: 

Saatamme ottaa valokuvia kerhon tapahtumissa esim. markkinointi tarkoitukseen tai kerhomme 

esitteisiin ja muuhun sellaiseen. Jos ette halua lapsestanne otettavan kuvia ja mahdollisesti 

julkaistavan niitä, niin ilmoitathan siitä Tiialle. 

 

Yhteystietojen luovutuslupa: 

Caribia Lifesavers kerho saattaa myös luovuttaa rahallista korvausta vastaan sähköposti ja/ tai 

osoitetiedot jollekin yhteistyökumppanille. Tarkoituksena on kerätä varoja mahdollisesti 

välinehankintoihin tai muuhun sellaiseen. Jos et halua yhteystietoja luovutettavan ko. 

käyttötarkoitukseen, niin ilmoitathan siitäkin Tiialle. 

 

Pelisäännöt: 

Lopuksi haluamme vielä muistuttaa teille vanhemmille, että kävisitte kerholaisten kanssa läpi 

yhteiset pelisäännöt, ja että jokainen muistaa hyvät käytöstavat, huolehtia hygieniasta ja toisista. 

Alla siis vielä kerhomme säännöt, joihin jokainen sitoutuu, kun osallistuu Caribia Lifesavers 

toimintaan. 

 

Kerholaisten ryhmäkohtaiset pelisäännöt  
 

Jokainen ryhmä vahvistaa omat pelisäännöt. Yhteisesti kaikilla ryhmillä pätevät seuraavat 

harjoitteluun liittyvät säännöt:  

 

1. Caribia Lifesaver hengenpelastuskerholaiset vakuutetaan kerhon puolesta.  

 

2. Harjoituksiin saavutaan ajoissa – mikäli et pääse harjoituksiin, on ohjaajille ilmoitettava asiasta.  

 

3. Uimahallien sääntöjä ja henkilökunnan ohjeita noudatetaan!  

 

4. Riippumatta ryhmästä/iästä, toisiin kerholaisiin suhtaudutaan aina kohteliaasti. 

 

5. Muihin hallin käyttäjiin suhtaudutaan kohteliaasti kaikissa tilanteissa – myös silloin kun muut 

hallin käyttäjät kommentoivat kerholaisen tekemisiä.  

 

6. Harjoituksissa noudatetaan ja kuunnellaan ohjaajan ohjeita ja neuvoja.  

 

7. Kerholainen huolehtii itse ruokailuistaan, riittävästä yöunesta ja varusteistaan yms.  

 

8. Kerholainen huolehtii itse omasta ja muiden terveydentilasta. Sairaana ei tulla harjoituksiin vaan 

uimari antaa keholle riittävän mahdollisuuden parantua, eikä tartuta muita kerholaisia – rankka 



fyysinen rasitus sairaana voi johtaa entistä vakavampaan sairastumiseen. Sairaustapauksessa 

ilmoitetaan ohjaajalle poissaolosta. 

 

Ohjaajien pelisäännöt  
 

1. Teen parhaani ohjaustyössä ja toimin omalla käytökselläni esimerkkinä lapsille.  

 

2. Huolehdin lasten ja nuorten kerholaisten turvallisuudesta harjoituksissa ja valvon, että he 

poistuvat pukuhuoneista harjoitusten jälkeen, jos uimahalli on kiinni yleisöltä.  

 

3. Pidän huolen siitä, että harjoituksissa viihdytään ja kaikki huomioidaan tasapuolisesti, eikä 

ketään kiusata.  

 

4. Kohtelen kaikkia kerholaisia tasavertaisesti, kannustan heitä ja annan positiivista palautetta 

heidän kehittymisestään.  

 

5. Ilmoitan kaikille ryhmäläisille harjoitusaikojen ja tapahtuma aikataulujen muutoksista ajoissa.  

 

6. Vaadin harjoituksissa hyvien käytöstapojen ja yhteisten pelisääntöjen noudattamista.  

 

7. Tulen ajoissa harjoituksiin.  

 

8. Pyrin kouluttautumaan mahdollisuuksien mukaan kehittyäkseni ohjaajana.  

 

9. Pyrin toimimaan joustavasti ratavuorojen ja salivuorojen käytössä.  

 

10. Pyrin edistämään hyvällä ja kunnioittavalla käytöksellä yhteistyötä ja yhteydenpitoa koteihin. 

 

  

 

HUOM! 

Rikottuaan toistuvasti pelisääntöjä tai tehdessään vakavampia ”rikkeitä”, saa kerholainen 

ensimmäisen varoituksen. Rikottuaan mahdollisesti uudelleen toistuvasti pelisääntöjä tai tehdessään 

uudelleen vakavampia ”rikkeitä”, saa kerholainen toisen varoituksen. Kolmannen varoituksen 

kohdalla ei enää saa uutta mahdollisuutta, vaan harrastaminen päättyy. Tällaisessa tapauksessa 

maksettua osallistumismaksua ei palauteta missään muodossa.  

 

Rikkeiden ollessa ns. ”vähäisempiä” otetaan vanhempiin yhteyttä ennen kuin annetaan varoitus.  

 

Jos kerholainen rikkoo lakia, esim. näpistämällä, polttamalla tupakkaa, nauttimalla alkoholia tms. 

vakavalla rikkeellä (henkinen tai fyysinen kiusaaminen) kerhon tilaisuuksien aikana voidaan 

kerholainen erottaa myös välittömästi. Tällaisessa tapauksessa maksettua osallistumismaksua ei 

palauteta missään muodossa. 

 

On myös mahdollista, että kerholainen joudutaan poistamaan harjoituksista sekä harjoitustiloista 

sääntörikkeiden vuoksi, tällöin ohjaajat varmistavat että vanhemmat saavat tästä tiedon.  

 

*Vanhempiin on aina yhteydessä sekä ryhmän vastuuohjaaja sekä Sauli Suominen.  

 


