
Sukeltajaliiton muodostavat sukellusseurat sekä yhteisö- ja henkilöjäsenet, 
joiden yhdyssiteenä ja edunvalvojana Liitto toimii.

Liitto kokoaa sukeltajat ja sukellusalan toimijat yhteen edistämään sukellushar-
rastusta ja toimimaan aktiivisesti vedenalaisen ympäristön puolesta.

Sukeltajaliiton arvot ovat:
1. Avoimuus
2. Vastuullisuus
3. Vaikuttavuus

Liitto pyrkii toiminnallaan vahvistamaan sukellusseurojen elinvoimaisuutta. 
Tämä tapahtuu verkostoitumalla sekä kehittämällä seurojen ja eri sukellus-
alan toimijoiden välistä yhteistyötä. Myös sukelluksen eri toimintamuotojen, 
mukaan lukien kilpailutoiminta, tuominen osaksi seuratoimintaa vahvistaa 
elinvoimaisuutta. Erityisen tärkeää on saada nuoret mukaan seuratoimintaan. 
Sukellus voi parhaimmillaan olla ihmisen lähes koko elinkaaren mittainen 
harrastus.

Liiton strategiaa päivitetään tarpeen mukaan, ja hallitus nostaa strategiasta 
vuosittaiset painopisteet toimintasuunnitelman perustaksi.

Jäsenistö
Aktiivinen vapaaehtoistyö on Liiton toiminnan perusedellytys. Jäsenistöä 
kannustetaan osallistumaan Liiton luottamustehtäviin. Vapaaehtoistyö eri teh-
tävissä avaa sukeltajalle paljon mahdollisuuksia käyttää osaamistaan yhteiseksi 
hyödyksi sekä laajentaa omaa osaamistaan.

Sukelluksen harrastajia kannustetaan kouluttautumaan kouluttajiksi, valmen-
tajiksi ja tuomareiksi sekä osallistumaan oman seuransa vapaaehtoistyöhön.

Liiton jäseniä kannustetaan keskinäiseen yhteistyöhön ja kehittämään 
toiminta-alueensa harrastusmahdollisuuksia yhteisvoimin.

Sukeltajaliitto on aktiivisesti edustettuna kotimaisissa ja kansainvälisissä yhte-
yksissä ja kannustaa näihin luottamustehtäviin osallistumista.

Sukelluskoulutus ja turvallisuus
Liitto ylläpitää kansainvälisten standardien mukaista ja kotimaan olosuhteet 
huomioivaa järjestelmää sukeltajien ja kouluttajien koulutukseen.
Koulutusjärjestelmää kehitetään ja päivitetään sukelluksen kansainvälistä 
kehitystä seuraten.

Jäsenyhdistykset ja yhteisöjäsenet tarjoavat turvallisen ja ajanmukaisen tavan 
kouluttautua sukeltajaksi.

Liitto ylläpitää ja kehittää kaikki kotimaan olosuhteet kattavia turvaohjeita 
jäsenistönsä käyttöön.

Viestintä
Aktiivisella ja vuorovaikutteisella viestinnällä edistetään ja tehdään tunnetuksi 
suomalaista sukeltamista.

Sukelluksen harrastajat ovat yhteiskunnan silmät veden alla. Sukeltajaliitto 
nostaa heidän havaintonsa ja huolenaiheensa yleiseen keskusteluun.

Jakamalla tietoa hyvistä kotimaisista harrastusmahdollisuuksista pyritään saamaan 
uusia ja harrastuksen muualla aloittaneita henkilöitä Liiton toiminnan piiriin.

Ympäristön ja kulttuuriperinnön suojelu sekä sukelluksen olosuhteet
Jäseniä kannustetaan toimimaan ympäristön hyväksi ja huomioimaan harrastuk-
sensa ympäristövaikutukset.

Liiton sukeltajayhteisö toimii vastuullisesti ja eettisesti velvoittaen sukeltajia 
säilyttämään vedenalaiset kulttuuriperintökohteet koskemattomina tulevien 
sukupolvien iloksi.

Liitto pyrkii toiminnallaan parantamaan sukelluksen olosuhteita ja kannustaa 
jäsenistöään aktiivisuuteen ja yhteistyöhön olosuhdeasioissa.

Kilpaurheilu
Sukelluksen kilpailulajeista pyritään saamaan helpommin lähestyttäviä tuomalla 
niitä esille etenkin nuorisotapahtumissa.

Kilpailulajien yhteistoimintaa tehostetaan lajirajat ylittävällä vuoropuhelulla ja 
osaamisen jakamisella.

Huipputason urheilijoille ja valmentajille annetaan mahdollisuuksia syventää 
osaamistaan asiantuntijapalveluiden avulla.

Kilpailulajeja pidetään esillä, ja kilpailujen tuloksia julkaistaan Sukeltajaliiton 
viestintäkanavissa sekä tarjotaan medialle julkaistavaksi.

Liitto ei hyväksy dopingin käyttöä urheilussa. Liitto sitoutuu noudattamaan 
kulloinkin voimassa olevia urheilun antidopingsäännöstöjä ja pyrkii omalla 
toiminnallaan edistämään puhdasta urheilua.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
Liitto kannustaa ihmisiä aktiiviseen ja liikunnalliseen elämäntapaan tarjoamiensa 
lajien ja nuorisotoiminnan kautta.

Nuorisotoiminnan kautta mahdollistetaan pääsy sukellusharrastuksen pariin jo 
nuorella iällä, yhdessä vanhempien kanssa tai ilman.

Sukeltajayhteisö toivottaa kaikki sukeltamisesta kiinnostuneet tervetulleeksi 
harrastuksen pariin iästä, sukupuolesta, etnisestä taustasta, maailmankatsomuk-
sesta tai fyysisistä ominaisuuksista riippumatta.
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