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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 2012 teemoja ovat 
koulutustoiminnan kehittäminen sekä harrastuksen toistaiseksi varsin 
vähäisen näkyvyyden lisääminen. 
 
TIEDOTUS 
 
Sisäisen tiedotuksen osalta jatketaan aiempien vuosien periaatteita. 
Sähköpostilista säilyy keskeisenä tiedotusväylänä, ja sen rinnalla käytetään 
Facebookia sekä seuran omia internetsivuja. Seuran uudet, 
helppokäyttöisemmät ja visuaalisesti harkitummat internestivut tullaan 
julkaisemaan heti vuodenvaihteessa. 
 
Vuoden 2012 aikana Suomen luolaseura pyrkii tuottamaan luola-aiheisen 
julkaisun, johon kerätään materiaalia jäseniltä. Sitä voidaan hyödyntää myös 
ulkoisessa tiedotuksessa ja seuran näkyvyyden lisäämisessä. Lisäksi seura 
tarjoaa lehtijuttuja niistä kiinnostuneille lehdille. Seura tulee myös olemaan 
läsnä erilaisissa luonto- ja liikuntatapahtumissa, joissa voidaan esimerkiksi 
pitää tietoiskuja luolista ja luolaharrastuksesta. 
 
KOULUTUSTOIMINTA 
 
Vuonna 2011 onnistuneesti aloitettua peruskurssitoimintaa jatketaan. 
Kursseja järjestetään kiinnostuksen mukaan, oletettavasti ainakin kaksi 
kappaletta. Edistyneempien kurssien suunnittelu aloitetaan, ja ensimmäisiä 
kokeiluluontoisia kursseja järjestetään. Näitä kursseja ovat muun muassa 
SRT- eli köysitekniikkakurssi ja maanalaisen valokuvauksen kurssi. 
 
RETKET 
 
Vuoden 2012 aikana Suomen luolaseura järjestää retkiä sekä koti- että 
ulkomaisiin luoliin. Kotimaisia retkiä ovat esimerkiksi Luolavuoren tai muun 
sopivan helppopääsyisen luolan yleisöesittely, sekä jäsenille suunnattu retki 
kauempana olevaan luolaan, esimerkiksi Kolille tai Inarin jääluolaan. 
Mahdollisia ulkomaisia kohteita ovat Ruotsin ja Iso-Britannian luolat, joihin 
voidaan järjestää niin aloittelijaystävällisiä kuin edistyneempiäkin retkiä. 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 järjestää jäsenistölleen mahdollisuuden luolaharrastuksen 
kattavaan vakuutukseen. 
 
Seuran kuukausittaiset jäsentapaamiset jatkuvat. Seura kasvattaa 
varustevarastoaan, jotta voi entistä paremmin lainata jäsenilleen varusteita. 
Myös kirjastotoimintaa jatketaan, ja seuralle pyritään hankkimaan omaksi 
muutamia keskeisiä perusteoksia. Tavoite olisi myös saada aikaan kattava 
lista Suomen luolista jäsenten käyttöön. T-paitoja myydään edelleen, ja 
vanhojen varaston vähetessä painatetaan uusia.	  


