
TOIMINTALINJA

Sukellusseura Sammakot ry



JOHDANTO

Sammakot ry on vuonna 1968 perustettu sukellusseura. Seuramme toimintaa ohjaavat 
seuran säännöt sekä Sukeltajaliiton säännöt ja turvamääräykset. Toimintalinjassa on 
pohdittu seuran toimintaa toisaalta syvällisemmin, toisaalta yksityiskohtaisemmin. 
Lähtökohta on ollut käytännöllinen ja toimintalinjalla on pyritty nostamaan esiin 
seuralle tärkeitä sekä jo nyt hyvin toimivia että kehittämistä kaipaavia seikkoja. 
Toimintalinjan tarkoitus on olla toimintasuunnitelmaa pitkäjänteisempi toiminnan 
suunnittelun väline, joka ohjaa johtokuntaa ja jaostoja. Toimintalinjaa voidaan 
tarvittaessa päivittää jäsenkokouksessa.

Sammakoiden toimintalinja sisältää seuratoimintamme vision, eettiset linjaukset, 
tavoitteet, organisaation sekä toimintamuotomme ja käytännön toimintatapamme.

Toimintalinjaa valmisteli työryhmä, johon pyrittiin kokoamaan erityyppisiä seuran 
jäseniä ja useiden jaostojen edustajia. Mukana oli henkilöitä kouluttajista, 
junioritoiminnasta, uppopallosta ja vapepasta sekä laitesukeltajia yhteensä 6 henkilöä. 
Toimintalinjaa työstettiin eteenpäin johtokunnan kokouksessa ja se vahvistettiin 
jäsenkokouksessa keväällä 2006. Tarvittavat päivitykset tehdään jäsenkokouksessa. 
Toimintalinja on esillä seuran internetsivuilla ja se toimitettiin kaikille seuran jäsenille. 
Lisäksi toimintalinjasta painettiin vihkonen, jota voidaan jakaa esim. 
yhteistyökumppaneille.
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SEURATOIMINNAN VISIO

SEURAN EETTISET LINJAUKSET

1. Tasapuolisuus

Kaikilla seuran jäsenillä on tasapuoliset mahdollisuudet osallistua toimintaan.

2. Avoimuus

Seurassa viestitään avoimesti seuran toiminnasta ja päätöksistä. Ajankohtaisista 
asioista tiedotetaan niin, että jäsenistö voi vaikuttaa asioihin niiden valmisteluvaiheessa 
ja osallistua päätöksentekoa edeltävään keskusteluun. Johtokunta tekee avointa 
yhteistyötä jaosten vetäjien kanssa jaosten toimintaa koskevissa asioissa.

3. Toiminnan laatu ja epäkaupallisuus

Seura tukee sukellusta tavoitteellisena harrastustoimintana. Seura painottaa 
toiminnassaan harrastuksen laatua ja jäsenistön palvelemista, eikä näin ollen halua 
kilpailla kaupallisten palveluntuottajien kanssa. Kouluttajat ovat sitoutuneita ja osaavia 
vapaaehtoisia. Koulutuksessa ja seuran toiminnassa turvallisuus on ensisijaisen 
tärkeää. Leireillä ja muissa tapahtumissa viihtyvät kaikki seuran jäsenet perheineen.
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Seura tarjoaa tasapuolisesti jäsenistölleen 
laadukasta ja monipuolista sukellukseen 
liittyvää toimintaa niin että jäsenistön 
aktiivisuus entisestään kasvaa.



SEURATOIMINNAN TAVOITTEET

1. Sukellusturvallisuuden ylläpito ja kehittäminen

Turvallisuus on keskeinen teema koulutuksissa. Turvallisuutta pidetään yllä ja pyritään 
kehittämään edelleen seuran toiminnassa ja tapahtumissa. Jokainen jäsen edistää 
turvallisuutta omalla toiminnallaan ja esimerkillään. Seuralla on turvallisuusasiakirja.

2. Eettisten linjausten sisällyttäminen kaikkeen seuran toimintaan

Eettiset linjaukset otetaan huomioon johtokunnassa ja jaostoissa toiminnan 
suunnittelussa ja päätöksenteossa. Niiden toteutumisesta seuran toiminnassa 
keskustellaan jäsenistön kanssa. 

3. Avoimuuden lisääminen

Seuran sisäisessä viestinnässä pyritään avoimuuteen. Johtokunnan kokousaiheista 
tiedotetaan jaostoille etukäteen. Tehdyistä päätöksistä ja niiden perusteluista 
tiedotetaan jäsenistölle. Seuran toiminnasta ja tapahtumista (esim. leirit ja 
viikkosukellukset) tiedotetaan  laajasti ja aktiivisesti jäsenistölle, jotta kaikilla 
halukkailla on mahdollisuus osallistua. Seuran internetsivujen käyttöä tehostetaan.

4. Julkinen kiittäminen  

Seurassa aktiivisesti toimiville jäsenille annetaan tunnustusta ja kiitosta tehdystä työstä 
sekä kilpailuissa menestyneitä seuran jäseniä onnitellaan. 

5. Varainhankinta talkoilla

Hyvää taloudellista tilannetta pidetään yllä talkootöin niin, että se mahdollistaa 
laadukkaan toiminnan ja sitä tukevien hankintojen tekemisen. 

6. Vapaaehtoinen pelastussukelluspalvelu toimii viranomaisten apuna.

Seura järjestää koulutusta vapepa-toimintaan ja mahdollistaa jaoston aktiivisen 
toiminnan.
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SEURAN TOIMINTAMUODOT 

Sammakot on sukellusseura. Seuran tärkeimpiä toimintamuotoja ovat laitesukellus, 
sukelluskoulutus, junioritoiminta, kilpailutoiminta, vapepa, vapaasukellus, leirit sekä 
varainhankinta.

Sukelluskoulutusta järjestetään peruskursseista kouluttaja- ja erikoiskursseihin. 
Peruskurssien kautta seuraan saadaan uusia jäseniä. Harrastuksen jatkumisen ja 
mielenkiinnon ylläpitämisen vuoksi jatkokurssien ja erikoiskurssien järjestäminen 
säännöllisesti on tärkeää niin laitesukelluksessa kuin muussakin toiminnassa. 

Junioritoiminta pyörii aktiivisesti uimahallivuoroilla ja kesäisin avovedessä. Sen lisäksi 
junioreille järjestetään leirejä. Junioritoiminnassa paitsi sukellustaitojen myös 
uimataidon kehittäminen on tärkeää. Myös muihin urheilulajeihin tutustutaan. Juniorit 
osallistuvat valtakunnallisiin norpparalleihin säännöllisesti kahdesti vuodessa.

Kilpailutoiminnan piiriin kuuluvat uppopallo ja laitesukellusrallit. Uppopalloa pelataan 
ja siinä kilpaillaan Delfiinit ry:n uppopalloilijoiden kanssa yhteisellä joukkueella 
Jyväskylän Uppopalloilijat.

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaan osallistuu seuralaisia aktiivisesti ja 
seura järjestää siihen harjoituksia ja koulutusta.

Leireillämme virkistäydytään, tutustutaan ja opetellaan sukeltamaan erilaisissa 
olosuhteissa sekä käyttämään seuran kalustoa. Kesäleiri on seuran vuoden 
päätapahtuma. Sen lisäksi järjestetään talvitapahtumia ja syysleirejä sekä juniorien 
kesäleiri. Leirejä pidetään sekä kotimaassa että ulkomailla. Leireille ovat tervetulleita 
kaikki jäsenet perheineen.

Varainhankinta tapahtuu pääosin talkoin. Keväiset rantatalkoot ovat seuran tärkein 
varainhankintakeino. Sen lisäksi tehdään muita talkootöitä. Junioritoiminnan 
talkootuotot kohdistetaan junioritoimintaan. Seuralla on mahdollisuus myös ottaa 
vastaan lahjoituksia ja kannatusjäseniä.
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KÄYTÄNNÖN TOIMINTATAVAT

Seuraan liittyminen ja osallistumismaksut

Seuraan liitytään yleensä snorkkelisukelluksen tai laitesukelluksen peruskurssin kautta. 
Kurssimaksu sisältää tällöin seuran liittymismaksun ja ensimmäisen vuoden 
jäsenmaksun. Seuraan voi liittyä myös täyttämällä jäsenhakemuksen ja maksamalla 
maksut, minkä jälkeen johtokunta hyväksyy jäseneksi. Aikuisjäseniltä edellytetään 
jokin Sukeltajaliiton hyväksymä sukellusluokitus. Jäsenmaksu juniorijäseniltä on 
alhaisempi kuin aikuisilta ja liittymismaksu on alhaisempi snorkkelisukeltajilla kuin 
laitesukeltajilla. Jäsenmaksujen ja liittymismaksun suuruudesta päättää jäsenkokous. 
Jäsenmaksua vastaan jäsenet saavat Sukeltajaliiton ja seuran jäsenedut. Lisäksi seura 
tukee uimahallikorttien ostoa vuosittain määriteltävällä rahasummalla. 

Ilmahuolto ja kaluston käyttö ovat jäsenille maksuttomia eikä leirille osallistumisesta 
peritä maksua. Seoskaasutäytöistä aiheutuneet lisäkustannukset katetaan 
täyttömaksulla, jonka suuruudesta päättää johtokunta. Jäsenistölle järjestettävien 
tapahtumien ja koulutusten yhteydessä voidaan kerätä osallistumismaksuja, joilla 
katetaan juuri niistä aiheutuneita kustannuksia. Toiminnalla ei tehdä voittoa. 

Seuran ulkopuolisille ilmantäyttö on maksullista. Samaten leirille osallistuvilta seuran 
ulkopuolisilta peritään pieni korvaus kaluston käytöstä.

Sukellustoiminta ja leirit

Jäsenet harrastavat laitesukellusta omatoimisesti pareittain tai ryhmissä hyödyntäen 
seuran kalustoa. Seura järjestää kesäkaudella viikkosukelluksia ja muita 
sukellustapahtumia, johon kuka tahansa seuran jäsen voi osallistua. Viikkosukellusten 
vastuuhenkilöt sovitaan hyvissä ajoin etukäteen ja vastuuta jaetaan niin, etteivät kaikki 
järjestelyt jää yhdelle henkilölle. Viikkosukelluksista pidetään pöytäkirjaa, joka 
toimitetaan sukelluksen jälkeen seuran turvallisuusvastaavalle. Seuran 
sukellustapahtumissa noudatetaan Sukeltajaliiton turvamääräyksiä. Talvikaudella 
järjestetään ainakin yksi sukellustapahtuma ja talvisukelluskurssi. 
Sukellustapahtumista tiedotetaan aktiivisesti jäsenistölle.

Koulutustoiminta

Seuran koulutustoimintaa suunnittelevat ja toteuttavat kouluttajat koulutusvastaavan 
johdolla. Seura järjestää säännöllisesti laitesukelluksen peruskurssin, jatkokurssin ja 
syventävän kurssin. Tarvittaessa voidaan järjestää kouluttajakursseja tai 
erikoiskursseja esim. ensiavusta, veneen käsittelystä ja avantosukeltamisesta. 
Koulutuksen piiriin kuuluvat myös preppauskurssit, joiden kautta sukeltamisessa 
taukoa pitäneiden on helpompi aktivoitua uudelleen lajin pariin. Seuran jäsenet 
harrastavat myös vapaasukellusta, johon järjestetään koulutusta. 

Koulutustoimintamme on epäkaupallista. Laitesukelluksen peruskurssien 
osallistumismaksuilla katetaan koulutustoiminnasta syntyviä kustannuksia. Jäsenistölle 
järjestetään koulutusta omakustannushintaan.
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Ilmahuolto ja kalusto

Seuran käytössä on neljä paineilmakompressoria. Seuran kiinteän kompressorin 
sijaintipaikkaan on avain yhteyshenkilöillä, joiden yhteystiedot ovat seuran 
internetsivuilla ja jokaisessa jäsenkirjeessä. Täyttäjä hakee avaimen sen haltijalta, ellei 
muuta sovita. Täyttäjän on oltava perehtynyt kompressorin käyttöön. 
Seoskaasutäyttöihin tarvitsee erillisen luvan.

Seuran vene on jäsenten käytössä korvauksetta, vain polttoainekulut ja mahdolliset 
vahingot jäävät käyttäjän maksettavaksi. Seuran muutakin kalustoa lainataan jäsenille 
kalustonhoitajan tai johtokunnan päätöksellä. Leireillä seura maksaa polttoainekulutkin. 
Kalustoa huolletaan vuosittain kalustotalkoissa. Kaluston ylläpidosta huolehtii 
kalustonhoitaja, joka myös ylläpitää kalustoluetteloa.

Junioritoiminta

Seura järjestää junioritoimintaa uimataitoisille lapsille. Uimahallilla on viikoittaiset 
juniorivuorot, jossa juniorit harjoittelevat ryhmissä, jotka on muodostettu iän ja 
sukellustaitojen mukaan. Harjoituksiin osallistuminen ja harrastukseen panostaminen 
on omaehtoista. Kahdesti vuodessa järjestettäviin norpparalleihin saavat osallistua 
kaikki halukkaat. Junioritoiminnan laatua kehitetään linjassa NuorenSuomen 
Sinettikriteerien kanssa.

Operaatio Pelisäännöt Sammakoissa

Pelisääntökeskustelut käydään ohjaajien aloitteesta aina kauden alussa vuodeksi 
eteenpäin. Keskustelut on käyty juniorien vanhempien ja ohjaajien välillä sekä 
ohjaajien ja juniorien välillä. Ohjaajien ja vanhempien välillä sovitut pelisäännöt ovat 
nähtävissä seuran ilmoitustaululla.

Viestintä

Seuran viestinnästä vastaa johtokunta. Johtokunta lähettää jäsenkirjeen koko 
jäsenistölle muutaman kerran vuodessa. Siinä tiedotetaan koulutuksista, leireistä, 
rantatalkoista ja muista yhteisistä asioista. Seuralla on myös sekä avoimet että vain 
jäsenille tarkoitetut internetsivut, joilla toimii mm. junioritoiminnan ilmoitustaulu. 
Lisäksi mm. viikkosukelluksista ja uimahallivuoroista tiedotetaan sähköpostitse. 
Seuralla on sähköpostilista, jolle jäsenet voivat ilmoittautua tai poistaa sieltä 
osoitteensa sihteerin välityksellä. Uimahallin ilmoitustaulu on yksi seuran virallisista 
viestintäkanavista, jossa julkaistaan mm. kokouskutsut. Junioritoiminnan osalta 
viestinnän hoitaa juniorivastaava. Uppopallojoukkueella on käytössään oma 
internetsivu.

Toimintalinjaa työstäessään johtokunta suunnitteli keinoja tehostaa viestintää. Tässä 
yhteydessä päätettiin tiedottaa jaostoille johtokunnan kokouksista etukäteen sekä koko 
jäsenistölle tehdyistä päätöksistä. Jotta tieto kulkisi myös toiseen suuntaan, jaostot 
toimittavat pöytäkirjat kokouksistaan johtokunnalle. Vuoden 2007 alusta seuralla on 
myös viestintävastaava.
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Toimintaan osallistuminen

Seuratoimintaan osallistuminen on omaehtoista. Jäsenistölle tiedotetaan leireistä, 
koulutuksista, talkoista ja viikkosukelluksista ja pyritään näin aktivoimaan heitä 
monipuolisesti toimintaan mukaan. Vastuutehtäviin kuulostellaan halukkaita jatkuvasti 
ja valinnat tehdään pääosin jäsenkokouksissa. Seuratoimijoita ei palkita taloudellisesti. 
Seura kustantaa junioriohjaajien uimahallikortit ja maksaa kouluttajien kurssimaksut. 
Heiltä edellytetään vastavuoroisesti sitoutumista seuran toimintaan sopimuksen 
mukaan. Seura kiittää aktiivisia seuratoimijoita vuosittain jäsenkokouksessa sekä esim. 
jäsenkirjeessä julkisesti.

Yhteistyö seuran ulkopuolisiin toimijoihin

Sukeltajaliitto ja sen kautta eri koulutusjärjestöt ovat seuran yhteistyökumppaneita. 
Seuran jäseniä on mukana liittotason toiminnassa. Erityisesti junioritoiminnan osalta 
yhteydet ovat tiiviitä ja seura on mm. järjestänyt norpparalleja.

Sammakot tekee yhteistyötä seudun toisen sukellusseuran Delfiinit ry:n kanssa mm. 
uppopallossa, uimahallivuoroissa ja koulutuksia järjestettäessä. Yhteydenpito 
uimahallin kanssa on keskitetty hallivastaavalle. Yhteistyötä alueen kuntien kanssa 
tehdään lähinnä keväisin rantojen puhdistamisen merkeissä. Vapepa-toiminnan kautta 
ollaan yhteydessä alueen viranomaisiin ja muihin pelastuspalvelun toimijoihin. 
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ORGANISAATIO JA VASTUUT

Seuran toimintaa johtaa johtokunta, jonka tehtävät on määritelty seuran säännöissä. 
Johtokunnan jäsenet valitsee jäsenkokous. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja, kuusi 
jäsentä ja kaksi varajäsentä. Jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, puheenjohtajan ja 
varajäsenten yksi vuosi. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. 
Lisäksi valitaan sihteeri, taloudenhoitaja ja kalustonhoitaja, jotka voivat sääntöjen 
mukaan olla myös johtokuntaan kuulumattomia.

Seuran erilaisia toimintamuotoja johtavat ja toteuttavat jaokset. Jaosten olemassa 
olosta ja muista vastuutehtävistä päätetään vuosittain jäsenkokouksessa. Jaosten 
puheenjohtajat valitaan jäsenkokouksessa tai annetaan johtokunnalle valtuudet 
valintaan. Jaostot ovat koulutus, junioritoiminta, vapaaehtoinen pelastuspalvelu sekä 
uppopallo ja kilpailutoiminta. Lisäksi seuralla on leiri-, turvallisuus-, ranta-, uimahalli-, 
www- ja viestintävastaavat. Johtokunta tekee yhteistyötä jaoston vetäjien kanssa 
jaoston asioita koskien.

Sihteeri
Sihteeri toimii johtokunnan ja seuran kokousten kirjurina, valmistelee kokoukset ja 
varaa mm. kevät- ja syyskokoukselle ajan ja tilat, kasaa toimintasuunnitelman ja –
kertomuksen. Sihteeri huolehtii seuran juoksevista asioista, mm. kirjoittaa ja lähettää 
laskut, kirjoittaa jäsenkirjeen ja muut tiedotteet puhtaaksi ja lähettää ne jäsenille. 
Sihteeri saa pääosin seuralle tarkoitetun postin, jonka hän toimittaa eteenpäin ja 
tarvittaessa johtokunnan käsittelyyn. Sihteeri ylläpitää jäsenrekisteriä ja ilmoittaa 
muutoksista Sukeltajaliittoon. Uudet jäsenhakemukset tulevat ensin sihteerille, joka 
tekee niistä esittelyn johtokunnalle. Sihteeri toimii seuran yhdyshenkilönä sidosryhmiin, 
ilmoittaa tapahtumista sekä ottaa vastaan ilmoittautumisia eri tapahtumiin. 
Vuodenvaihteessa sihteeri tekee avustusanomuksen kaupungille. 

Taloudenhoitaja
Taloudenhoitaja maksaa seuran laskut ja tarkistaa, että seura saa saatavansa (mm. 
jäsenmaksut). Taloudenhoitaja numeroi ja tiliöi tilitapahtumat kuukausittain ja 
toimittaa tositteet kirjanpitäjälle. Johtokunnan kokouksissa taloudenhoitaja esittelee 
edellisen kokouksen jälkeiset menot, tulot tai tapahtumat. Keväällä taloudenhoitaja 
toimittaa seuran veroilmoituksen verotoimistoon. Muutenkin kevät on taloudenhoitajan 
vilkkainta aikaa, koska jäsenmaksut tulevat silloin maksuun.

Kalustonhoitaja
Kalustonhoitaja huolehtii seuran kaluston ylläpidosta ja hankkii siihen tarvitsemansa 
avun seuralaisilta. Hän pitää yllä kalustoluetteloa ja seuraa kaluston lainauksia sekä 
järjestää keväisin kalustotalkoot. 

Koulutusvastaava
Koulutusvastaava toimii yhteyshenkilönä kouluttajien, liiton ja seuran johtokunnan 
välillä. Hän järjestää kouluttajapalaverit ja huolehtii vuosittaisen koulutussuunnitelman 
laadinnasta ja seuraa sen toteutumista. Koulutusvastaava huolehtii palautteen 
hankkimisesta koulutettavilta ja hoitaa seuran jäsenten sukelluskorttien uusimisen.

Juniorivastaava
Junioritoiminnasta vastaava johtaa seuran junioritoimintaa. Hän suunnittelee ja 
toteuttaa sitä yhdessä norppaohjaajien kanssa. Vastaava osallistuu norppaohjaajien 
palavereihin ja organisoi pelisääntökeskustelut.  Vastaava hoitaa junioritoiminnan 
viestinnän niin norpille, heidän vanhemmilleen, johtokuntaan kuin liittoonkin päin. Hän 
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myös valmistelee esim. norppaohjaajien kouluttamista koskevat päätökset 
johtokunnalle. Juniorivastaava hoitaa myös norppien kilpailutoiminnan, lähinnä 
norpparalleihin osallistumisen kahdesti vuodessa.

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun vastaava
Sukeltajien toiminnan osalta vapaaehtoisen pelastuspalvelun (vapepa) vetäjän tulee 
ensisijaisesti koordinoida apua viranomaisille ja olla linkkinä viranomaisten ja 
sukeltajien välillä. Viranomaisten pyynnöstä vastaava hälyttää vapepa-ryhmästä 
tarpeeksi henkilöitä etsintätehtäviin ja johtaa toimintaa. Vastaavan tehtäviin kuuluu 
myös sukeltajien koulutus etsintätilanteita varten. Koulutusta järjestetään tarpeen 
mukaan. Vapepan aluetoimikunnassa työskentely on suora yhteys muihin vapepa-
järjestöihin ja sitä kautta seuralla on alueellinen ja jopa valtakunnallinen 
vaikutusmahdollisuus vapaaehtoistoiminnassa.

Uppopallon ja kilpailutoiminnan vastaava
Vastaavan tehtävät ovat nykyisin painottuneet uppopalloon. Vastaava toimii 
yhteyshenkilönä pelaajien, johtokunnan ja liiton välillä. Uppopallon pelikausi on syys-
huhtikuussa, jolloin peleihin osallistutaan yhdessä Delfiinit ry:n uppopalloilijoiden 
kanssa nimellä Jyväskylän Uppopalloilijat. Vastaava huolehtii joukkueen kokoamisesta 
ja kyydeistä peleihin. Uimahallilla harjoitellaan ympäri vuoden. Vastaava opastaa 
lajiharjoitteluun ja toimii joukkueen kapteenina. Haasteena on motivaation 
nostattaminen.

Leirivastaava
Leirivastaava järjestää seuran leirit. Vakiintuneita ovat talvileiri tai 
talvisukellustapahtuma, viikon kesäleiri sekä syysleiri. Leirivastaava järjestää 
majoituksen ja hoitaa yhteyksiä paikallisiin yhteistyökumppaneihin.

Rantavastaava
Rantavastaava koordinoi seuran osalta keväisin Jyvässeudulla toteutettavat yleisten 
uimarantojen puhdistukset. Vastaava tekee tarjoukset rantojen puhdistamisesta niiden 
ylläpitäjille tai omistajille. Hän sopii seuran vastuulle tulevat rannat ja tekee yhteistyötä 
kaupungin toisen sukellusseuran kanssa aiheen tiimoilta. Rantavastaava sopii jokaiselle 
uimarannalle sen puhdistuksesta vastaavan henkilön ja tiedottaa jäsenille asiasta. 
Vastaava ylläpitää tiedostoja puhdistettavista rannoista ja vastuuhenkilöistä sekä 
tiedottaa niistä seuran internetsivuilla. Hän järjestää yhteisen talkoopäivän 
rantatalkoiden alkuun ja talkoosaunan. Rantavastaava kerää raportit rantojen 
puhdistuksista ja laatii niistä yhteenvedon, laskuttaa puhdistuksesta sekä raportoi 
talkoiden sujumisesta johtokunnalle.

Uimahallivastaava
Hallivastaava on yhteyshenkilö seuran ja uimahallin välillä. Hän anoo harjoitusvuorot 
seuralle joka kevät. Hallivastaava tiedottaa seuralaisille uimahallin tapahtumista ja 
muutoksista harjoitusvuoroissa sekä ylläpitää seuran ilmoitustaulua uimahallilla. 

Turvallisuusvastaava
Turvallisuusvastaavan tehtävänä on suunnitella, kehittää ja ylläpitää seuran 
turvaohjeistusta jatkuvasti jaostojen vetäjien ja seuran muiden vastuuhenkilöiden 
avustuksella sekä koota heidän tuottamaansa ohjeistusta yksiin kansiin. 
Turvallisuusvastaava myös auttaa koulutusjaosta järjestämään tarvittavaa turvallisuus- 
ja ensiapukoulutusta seuran jäsenille ja neuvoo jäsenistöä turvallisuusasioissa esim. 
seuran tapahtumia järjestettäessä.
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Viestintävastaava
Viestintävastaavan tehtävänä on avustaa johtokuntaa, www-vastaavaa ja muita seuran 
vastuuhenkilöitä sisäisen ja ulkoisen viestinnän toteutuksessa ja kehittämisessä. 
Viestintää toteutetaan seuran eettisten periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti. 

WWW-vastaava
Vastaavan tehtävänä on ylläpitää, päivittää ja kehittää seuran internetsivuja. Sivujen 
avulla kerrotaan seuran toiminnasta niin jäsenille kuin suurelle yleisöllekin. Vastaava 
ylläpitää myös seuran sisäisiä sähköpostilistoja.
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