
	  
Suomen	  luolaseura	  ry:n	  toimintasuunnitelma	  vuodelle	  2013	  
	  
Yleistä	  
	  
Suomen	  luolaseura	  ry.	  on	  kesäkuussa	  2010	  perustettu	  suomalaisten	  
luolaharrastajien	  järjestö.	  Seuran	  tarkoituksena	  on	  edistää	  ja	  kehittää	  
kaikenlaista	  luoliin	  liittyvää	  toimintaa	  sekä	  lisätä	  tietoutta	  harrastuksesta	  ja	  
luolista.	  Seuralla	  on	  tätä	  kirjoitettaessa	  30	  jäsentä.	  Vuoden	  2013	  teemoja	  ovat	  
kansainvälinen	  yhteistyö	  ja	  kotimaisen	  luola-‐aktiivisuuden	  lisääminen.	  
	  
Tiedotus	  
	  
Sisäisen	  tiedotuksen	  osalta	  jatketaan	  aiempien	  vuosien	  periaatteita.	  
Sähköpostilista	  säilyy	  keskeisenä	  tiedotusväylänä,	  ja	  sen	  rinnalla	  käytetään	  
Facebookia	  sekä	  seuran	  omia	  internetsivuja.	  	  
	  
Vuoden	  2013	  aikana	  Suomen	  luolaseura	  pyrkii	  tuottamaan	  luola-‐aiheisen	  
julkaisun,	  johon	  kerätään	  materiaalia	  jäseniltä.	  Sitä	  voidaan	  hyödyntää	  myös	  
ulkoisessa	  tiedotuksessa	  ja	  seuran	  näkyvyyden	  lisäämisessä.	  Lisäksi	  seura	  tulee	  
olemaan	  läsnä	  erilaisissa	  luonto-‐	  ja	  liikuntatapahtumissa,	  joissa	  voidaan	  
esimerkiksi	  pitää	  tietoiskuja	  luolista	  ja	  luolaharrastuksesta.	  
	  
Koulutustoiminta	  
	  
Peruskurssitoimintaa	  jatketaan.	  Kursseja	  järjestetään	  kiinnostuksen	  mukaan,	  
oletettavasti	  ainakin	  2	  kappaletta.	  Edistyneempiä	  kursseja	  pyritään	  järjestämään	  
tarpeen	  mukaan	  mm.	  köysitekniikassa.	  
	  
	  
Retket	  
	  
Vuoden	  2013	  aikana	  Suomen	  luolaseura	  järjestää	  retkiä	  sekä	  koti-‐	  että	  
ulkomaisiin	  luoliin.	  
	  
Ulkomaisia	  kohteita	  ovat	  Iso-‐Britannian	  luolat,	  joihin	  voidaan	  järjestää	  niin	  
aloittelijaystävällisiä	  kuin	  edistyneempiäkin	  retkiä.	  Ainakin	  keväälle	  on	  
suunnitteilla	  aloittelijaystävällinen	  retki	  Etelä-‐Walesiin.	  



	  
Seura	  myös	  tukee	  edelleen	  jäsentensä	  retkitoimintaa	  muun	  muassa	  auttamalla	  
yhteydenpidossa	  ulkomaisten	  luolajärjestöjen	  kanssa.	  
	  
Yhteistyötoiminta	  
	  
Suomen	  luolaseura	  jatkaa	  vuonna	  2011	  aloitettua	  yhteistyötään	  Eurooppalaisen	  
luolaharrastajien	  kattojärjestön	  eli	  FSE:n	  (European	  Speleological	  Federation)	  
kanssa,	  ja	  hakee	  ryhmäjäsenyyttä	  Ruotsin	  luolajärjestöstä	  eli	  SSF:stä	  (Sveriges	  
Speleologförbund).	  Yhteistyötä	  tehdään	  myös	  SWCC:n	  (South-‐Wales	  Caving	  
Club)	  ja	  mahdollisten	  muiden	  ulkomaisten	  ystäväseurojen	  kanssa.	  
	  
	  
	  
Muu	  toiminta	  
	  
Luolaseura	  tutkii	  edelleen	  mahdollisuutta	  luolaharrastuksen	  kattavaan	  
vakuutukseen.	  Vakuutusta	  pyritään	  hankkimaan	  FSE:n	  kautta.	  
	  
Seuran	  kuukausittaiset	  jäsentapaamiset	  jatkuvat.	  Seura	  kasvattaa	  
varustevarastoaan,	  jotta	  voi	  entistä	  paremmin	  lainata	  jäsenilleen	  varusteita.	  
Myös	  kirjastotoimintaa	  jatketaan	  ja	  laajennetaan.	  T-‐paitoja	  myydään	  edelleen,	  ja	  
vanhojen	  varaston	  vähetessä	  painatetaan	  uusia.	  
	  
Tavoitteena	  on	  myös	  järjestää	  köysitekniikkaharjoituksia	  SRT-‐taitoisille	  jäsenille	  
(ja	  kenties	  myös	  kokeiluja	  SRT:ä	  vielä	  osaamattomille)	  jossain	  sopivassa	  
sisätilassa	  sijaitsevassa	  kiipeilytilassa.	  


