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Sukeltajaliitto ry

•	toiminta-ajatus: Sukeltajaliitto kokoaa sukeltajat ja 
sukellusalan toimijat yhteen edistämään sukellushar rastusta 
ja toimimaan aktiivisesti vedenalaisen ympäristön puolesta.

•	sukeLtajaLiiton arvot ovat avoimuus, vastuullisuus ja 
vaikuttavuus.

•	perustettu vuonna 1956. 
•	harrastesukeLLuksen valtakunnallinen lajiliitto, 

pohjoismaisista sukellusliitoista suurin ja vanhin.
•	172 jäsenyhdistystä, 9 yhteisöjäsentä, 63 henkilöjäsentä: 

toiminnan piirissä on noin 10 400 sukeltajaa.
•	kannustaa ihmisiä aktiiviseen ja liikunnalliseen 

elämäntapaan. 
•	tarjoaa laaja-alaista sukelluksen harrastustoimintaa 

elämänkaaren eri vaiheissa:
•	perhesukeLLustoimintaa 3–6-vuotiaille 

ja heidän vanhemmilleen
•	snorkkeLisukeLLustoimintaa eri-ikäisille
•	LaitesukeLLuskouLutusta sen eri muodoissa.

•	yLLäpitää kansainvälisten standardien mukaista ja 
Suomen olosuhteet huomioivaa järjestelmää sukeltajien ja 
kouluttajien koulutukseen.

•	edustaa sukelluksen kilpailutoimintaa Suomessa ja 
kansainvälisesti seuraavissa lajeissa: uppopallo, räpyläuinti, 
vapaasukellus, sukelluskalastus ja sukelluskuvaus.

•	kouLuttaa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Vapepa-
sukelluskouluttajia ja Vapepa-sukeltajia, jotka toimivat 
viranomaisten apuna vedenalaisissa etsintätehtävissä.

•	juLkaisee Sukeltaja-lehteä ja sukelluksen 
koulutusmateriaaleja.

•	edistää sukellusturvallisuutta ja sukelluksen olosuhteita 
sekä tekee suomalaista sukeltamista tunnetuksi.

•	taLtioi sukelluksen historiaa ja tekee vedenalaisen 
kulttuuriperinnön ja ympäristön suojelutyötä.

•	paLVeLee jäseniään ja sukelluksesta kiinnostuneita ja ohjaa 
uusia harrastajia lajin pariin.
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Vi har ett aktivt år bakom oss. Ett stort 
antal hängivna dykentusiaster och en enorm 
mängd frivilligarbete ligger bakom nationella 
evenemang, klubbaktiviteter och förbundets 
verksamhet. Ett stort tack till er alla – till-
sammans och var och en skilt för sig! Utan 
er värdefulla insats hade en så omfattande 
verksamhet inte varit möjlig.

Allt oftare börjar man dyka efter en 
grundkurs under en semesterresa. Detta syns 
i klubbarnas verksamhet så att det kommer 
allt fler dykare till specialkurser och annan 
klubbverksamhet. Utmaningen för klub-
barna är att nå och aktivera dem som inlett 
sin hobby någon annanstans.

Gemenskapen är en viktig del av hobbyn 
och den förstärks i samband med gemen-
samma aktiviteter. ”Hallrallyn” för ungdo-
mar och sommarläger samlade många ung-
domar och ledare för att tävla i dykkunskap 
och för att ha det roligt. Framtiden tillhör de 
unga och man bör stöda deras deltagande. 

Detta var ett tema även 
under Förbundets semi-
narier och lokala träffar.

I tävlingsgrenarna skördade vi fram-
gångar också i stortävlingar. Resultatlistorna 
finns på sidan 44.

Vi minns året 2014 även med sorg. 
Under året inträffade sex olyckor med 
dödlig utgång. Dessa händelser berör 
hela vår dykargemenskap. Dykolyckan i 
Norge där två dykare omkom väckte stor 
uppmärksamhet i medierna. Dykarförbun-
det och dess arbetsgrupp för dykolyckor 

fick en eloge för att ha bemött pressen och 
andra på ett snabbt, öppet och gediget sätt. 
Arbetsgruppen gör ett värdefullt arbete och 
vi vill tacka den för det. Säkerhetsarbetet 
fortgår och kommer att vara en viktig del 
av Förbundets verksamhet även i fortsätt-
ningen.

VicE ORdföRAndEnA 

JAni SAntALA OcH MARKKu LEinOnEn

Luku1

toiminnantäyteinen vuosi on 
takana. Liiton toiminnassa, valtakunnallisten 
tapahtumien ja seurojen toiminnan takana 
on suuri joukko harrastukseen ”hurahtaneita” 
ihmisiä ja paljon vapaaehtoistyötä. Suuret 
kiitokset Teille – yhdessä ja erikseen! Ilman 
arvokasta työpanostanne näin laaja toiminta 
ei olisi mahdollista. 

Sukellusharrastus aloitetaan yhä useammin 
suorittamalla peruskurssi ulkomaan loma-
matkalla. Tämä näkyy seurojen toiminnassa 
siten, että erikoiskursseille ja muuhun seuran 
tarjoamaan toimintaan on tulijoita aiempaa 
enemmän. Seurojen haasteena onkin tavoittaa 
muualla harrastuksen aloittaneet ja tuoda 

heidät toimintaan mukaan. Yhteisöllisyys 
on tärkeä osa harrastamista, ja se vahvistuu 
yhteisten tapahtumien avulla. Nuorten 
hallirallit ja leiri keräsivät ison joukon nuoria 
ohjaajineen kilvoittelemaan sukellustaidoissa 
ja pitämään hauskaa. Nuorissa on tulevaisuus 
ja nuorten osallistamista tulisikin tukea. 
Tähän kiinnitettiin huomiota myös Liiton 
järjestämässä koulutusseminaarissa ja alue-
tapaamisissa.

Sukelluksen kilpailulajeissa saavutettiin 
menestystä myös arvokilpailuissa. Kisatuloksia 
löytyy sivulta 44.

Vuosi 2014 jää varmasti mieleen myös 
surullisissa merkeissä. Vuoden aikana tapahtui 

kuusi kohtalokasta sukellusonnettomuutta. 
Nämä tapaukset koskettavat koko sukeltaja-
yhteisöä. Norjassa kahden sukeltajan hengen 
vaatinut luolasukellusonnettomuus sai aikaan 
valtavan mediahuomion. Sukeltajaliitto ja sen 
onnettomuustutkintatyöryhmä sai lehdistöltä 
ja onnettomuustutkinnassa työtä tehneiltä 
kiitosta yhteistyöstä, tiedotuksen nopeudesta 
ja avoimuudesta. Onnettomuustutkintatyö-
ryhmä tekee arvokasta työtä ja haluamme 
kiittää heitä siitä. Turvallisuustyö jatkuu ja 
tulee olemaan tärkeä osa Liiton toimintaa 
jatkossakin.

VARAPuHEEnJOHtAJAt 

JAni SAntALA JA MARKKu LEinOnEn Vuonna 2014 koettua

2014Varapuheenjohtajien katsaus / Vice ordförandenas översikt

Kiinnostava kurssitarjonta, 
hyvä henki ja vireä toiminta 
tekevät sukellusseurasta 
vetovoimaisen. 

Intressant kursutbud, 
bra kamratskap och trevliga  

aktiviteter gör klubben attraktiv.

markku Leinonenjani santala
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merkittäVään muutokseen valmistauduttiin hyvin ja ajoissa. 
Siksi se onnistui niin hyvin.

– Kun viime vuonna kävi selväksi, että muutoksia tulee, ryh-
dyimme täydentämään vuosikelloja valmiiksi. Vuosikello on doku-
mentti, joka kertoo, mitä tehtäviä kussakin toimessa tulee tehdä 
ja mihin aikaan vuodesta. Vuosikellosta uuden toimihenkilön on 
helppo seurata, mitä tulee tehdä. näin isossa seurassa hoidetta-
via asioita on paljon, kertoo tampereen urheilusukeltajien entinen 
puheenjohtaja harri nieminen.

– Se, että näin monta toimihenkilöä vaihtui pienen ajan sisällä, 
on osaltaan sattumaa. Rahastonhoitajan vaihdos tapahtui jo ennen 
vuodenvaihdetta, suhteellisen pitkällä siirtymäajalla ja taloushal-
lintajärjestelmän muutoksen yhteydessä. itse olen ollut seuran eri 
toimissa jo varsin pitkään ja puheenjohtajana neljä vuotta. Koin, 
että oli aika väistyä ja antaa tilaa uusille näkökulmille, jotta seura 
kehittyisi edelleen, hän sanoo.

uusi puheenjohtaja jouko Laitinen on kokenut saavansa pal-
jon tukea ja neuvoja perehtyessään tehtäväänsä.

– Minusta tässä vaihdoksessa näkyy, että seura on hyvässä kun-

nossa. Kaikki on mietitty etukäteen, joten seuran toiminta on jat-
kunut sujuvasti ja rauhallisesti ilman tempoilua, hän sanoo.

Jouko Laitinen listaa vinkkejä seuran uutena toimihenkilönä 
aloittavalle.

– Pidä tiiviisti yhteyttä seuran keskeisiin toimijoihin ja pyri lä-
helle jäseniä. Edeltäjän toimintamalleja ei tarvitse yrittää kopi-
oida, vaan tuo seuran käyttöön omat vahvuutesi. Pohdi sitoutu-
misen astettasi; ei ole hyvä ryhtyä toimeen toinen jalka valmiiksi 
oven välissä.

Hallittu muutos on hyvästä
SuKELtAJALiitOn SuuRiMMASSA SEuRASSA tAMPEREEn uRHEiLuSuKELtAJiSSA VAiHtui LyHyEn AJAn SiSäLLä 

nELJä KESKEiStä tOiMiHEnKiLöä: PuHEEnJOHtAJA, SiHtEERi, KOuLutuSVAStAAVA JA RAHAStOnHOitAJA.

Kun perustoiminta  
sujuu hallitusti, on  

helppo suunnitella uutta.

HARRi niEMinEn

TAMMIKuu 2014

Seminaarista eväitä 
kouluttamiseen

jyVäskyLän Sammakoiden aktiivinen 
rantojen puhdistustoiminta sai tunnustusta,  
kun Keski-Suomen Liikunta ry palkitsi seuran 
31.1. pidetyssä urheilujuhlassaan Vuoden 
liikuntateko -tunnustuksella.

sukeLtajaLiiton koulutusaiheinen teemaseminaari jär-
jestettiin Helsingissä 18.1. Seminaariin oli koottu aiheita 
koulutuksen eri näkökulmista sekä suoraan sukellukseen 
liittyen että yleisemmällä tasolla. 

Erityisesti kiitosta saivat juha tähtiharjun esitys 
urheilusukeltajien Sukella Suomessa -kurssista ja matti 
Luoman ja ismo marttisen esitys Saimaan norpat 
urheilususkellus ry:n ”Pappasukellus”-kurssista. Ensiksi 
mainittu kurssi opastaa ulkomailla peruskurssinsa suoritta-
neet turvallisesti Suomen vesiin ja jälkimmäiselle voi  
osallistua, jos edellisestä sukelluksesta on vierähtänyt jo 
tovi ja haluaa uudelleen harrastuksen pariin.

Keskusteluissa tuli esille se, että kouluttaminen  
koetaan edelleen mielekkääksi ja kouluttajat saavat siitä  
paljon myös itselleen.

yleisesti koulutusseminaaria pidettiin kiinnostavana ja 
hyödyllisenä, ja koulutusaiheet tulevat olemaan mukana 
teemaseminaareissa vastakin. Koulutusta voidaan käsitellä 
myös aluetapaamisissa, joita Liitto järjestää eri puolilla  
Suomea sekä esimerkiksi vuosikokousten yhteydessä.

Lisäksi tammikuussa

Liiton hallitus, valiokun-
tien edustajat ja toimiston 
henkilökunta kokoontuivat 
11.1. Helsinkiin jo perinteek-
si muodostuneeseen vuoden 
avauskokoukseen, jossa valio-
kunnat muun muassa esitteli-
vät vuodelle suunniteltua toi-
mintaa ja sen tekijöitä.

toimiston henkilökunta 
täydentyi vuoden alussa, kun 
osa-aikaisena järjestöassis-
tenttina työskentelevä anne 
kettunen aloitti työnsä.

Liiton puheenjohtaja  
teppo Lallukka luopui pu-
heenjohtajan tehtävästä tam-
mikuun alussa työesteiden 
vuoksi. Varapuheenjohtajat 
markku Leinonen ja jani 

santala ottivat puheenjohta-
jan tehtävät hoitaakseen vuo-
den 2014 ajaksi. Poikkeuksel-
lisesta tilanteesta huolimatta 
hallitustyö jatkui keskeytyk-
settä ja hyvässä hengessä 
koko vuoden.

Liiton päivitetty strategia 
astui voimaan 1.1.2014 aiem-
paa tiiviimpänä. Strategia oh-
jaa erityisesti Sukeltajaliitto 
ry:n organisaation toimintaa, 
mutta sen tavoitteet kosket-
tavat olennaisesti myös jä-
senistöä sekä sukelluksen ja 
sen olosuhteiden edistämistä 
yleensä. tavoitteiden saavut-
tamiseksi tarvitaan sukelluk-
sen parissa toimivien tiivistä 
yhteistyötä.

alkuvuodessa
Muutoksia

Kouluttaminen 
koetaan mielekkääksi 

ja siitä saa paljon 
myös itselleen.
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•   suomen nAui Europe alue-edustajana toimi-
va koulutuspäällikkö mika rautiainen osallistui 
20.–21.2. nijverdalissa Hollannissa pidettyyn se-
minaariin. Seminaarin keskeinen asia oli kouluttaa 
alue-edustajat siten, että he pystyvät järjestämään 
sukelluskouluttajille ja kouluttajien kouluttajille 
työpajan, jossa heidän tietonsa ja taitonsa päivite-
tään vuonna 2013 uusittujen nAui-standardien 
mukaisiksi.

•   pasi Laine aloitti kaupallisten toimijoiden 
nAui-edustajana. Mika Rautiainen jatkaa  
edelleen seurojen nAui-edustajana.

•   heLsingin yliopiston alainen tvärminnen tut-
kimussukeltajan koulutusohjelma tarkastettiin ja 
sen todettiin vastaavan cMAS:n kurssivaatimuksia. 
Kun koulutuksen vetää henkilö, jolla on Sukeltaja-
liiton kouluttajapätevyys, voidaan oppilaille hakea 
koulutuksen eri vaiheissa kyseistä tasoa vastaavaa 
cMAS sukeltajakortti. Samalla tvärminnen eläin-
lääketieteellinen asema liittyi Sukeltajaliiton yhtei-
söjäseneksi.

•   sukeLLuskaLastajat tapio salakari, tuukka 
Lindfors ja sami Virkki esittelivät sukelluskalas-
tusta ja uppopalloa Helsingissä Venemessuilla.

Lisäksi helmikuussa
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helMIKuu 2014

heti ensimmäisten tiedonrippeiden jälkeen tuli Sukeltajaliiton 
toimistoon medialta valtava kysymysten tulva. Sukeltajaliiton tehtävä 
tällaisessa tilanteessa on antaa julkisuuteen asiallista, faktoihin poh-
jautuvaa tietoa. Liitolla ei ole kuitenkaan sellaista lakiin perustuvaa 
asemaa, joka oikeuttaisi saamaan tietoa suoraan viranomaisilta.  
tieto onnettomuuksista tuleekin epävirallisia kanavia pitkin.

toimistolta kyselyjä ja haastattelupyyntöjä ohjattiin laitesukellus- 
ja turvallisuusvaliokunnan alaiselle onnettomuustutkintatyöryhmälle, 
jonka jäsenillä on sellaista asiantuntemusta luolasukeltamisesta, jota 
media etsi. työryhmän (vapaaehtoisina toimivat) jäsenet saivat  
lukemattomia puheluja, joihin he pyrkivät vastaamaan oman päivä-
työnsä ohella.

Onnettomuudesta selvinneet sukeltajat halusivat ja pystyivät tuo-
reeltaan kertomaan asiasta. Heidän kertomuksensa perusteella laa-
dittiin tapahtumien kulusta tiedote, joka julkaistiin Liiton internet- 
sivuilla ja annettiin tiedoksi medialle.

Viranomaiset tekivät päätöksen olla noutamatta menehtyneitä  
sukeltajia luolasta. Kaikessa hiljaisuudessa kokeneiden suomalaisten  
luolasukeltajien ryhmä valmisteli huolellisen nosto-operaation.  
Sukeltajat tuotiin pintaan, ja ryhmä ilmoittautui norjan poliisille. 
Ryhmä rikkoi poliisin asettamaa sukelluskieltoa, mutta tässä poik-
keuksellisessa tapauksessa sille oli niin hyvät perustelut, että viran-
omaisetkin sen tunnustivat ja syyte rikoksesta jätettiin nostamatta.

Sukeltajaliiton rooli tässäkin tilanteessa oli välittää ryhmän selvi-
tys nosto-operaatiosta medialle ja siten edistää tapauksen asiallis-
ta ja ripeää käsittelyä julkisuudessa. Pääsääntöisesti uutisointi olikin 
asiallista.

Vuonna 2014 tapahtui norjan onnettomuuden lisäksi neljä tai  
viisi kuolemaan johtanutta sukellusonnettomuutta Suomessa tai suo-
malaisille maailmalla. Luku ei ole tarkka, sillä yhdestä onnettomuu-
desta ei ole varmuutta, tapahtuiko se sukelluksella vai uidessa. tämä 
on enemmän kuin viime vuosina: viimeisen 20 vuoden aikana onnet-
tomuuksien keskiarvo on 2,3.

norjan luolasukellusonnettomuus
HELMiKuuSSA tAPAHtui nORJAn PLuRAdALEnin LuOLAStOSSA SuKELLuSOnnEttOMuuS, 

JOKA VAAti KAKSi KuOLOnuHRiA. OnnEttOMuuS SAi MEdiASSA POiKKEuKSELLiSEn PALJOn HuOMiOtA. 

edistämme turvallisuutta
kouluttamalla ja 

kehittämällä edelleen 
turvakäytäntöjä.

Venemessujen yhteydes-
sä järjestetty Hylkysukel-
lus 2014 -seminaari keräsi 
jälleen täyden salin.  Aihet-
ta lähestyttiin monesta nä-
kökulmasta. Vedenalaisen 
kulttuuriperintömme suoje-
lua ja tutkimusta käsittelivät 
Museoviraston maija mati-
kan ja riikka alvikin luen-
not. Osa luennoista vei kuu-
lijan hylyille: jouni polkko 
esitteli syviä museohylkyjä, 
juha Lauro kertoi priki fe-
nixistä ja divers of the dark 
-ryhmän janne suhonen ja 
antti apunen venäläisestä 
sukellusvene Sch-311:stä. Oi-
keustieteen opiskelija Ville 

peltokorpi kysyi puheen-
vuorossaan, menikö Ahve-
nanmaan shamppanjahylyn 
tapauksessa kaikki ihan  
oikein.

Runsaasti keskustelua he-
rätti ari heinilän luento 
hylynryöstelystä. Heinilä läh-
tisi ratkomaan ryöstelyon-
gelmaa perustamalla inter-
netsivuston, jonne sukeltajat 
voisivat viedä havaintojaan 
hylyistä ja niiden kunnosta.

tilaisuuden alussa 
400-henkinen seminaariylei-
sö kunnioitti norjan onnet-
tomuudessa menehtyneiden 
sukeltajien muistoa viettä-
mällä hiljaisen hetken.

runsas tarjonta
Hylkyseminaarissa

Uppopallon
PM-kisat Suomessa
uppopaLLon Pohjoismaiden mestaruus ratkaistiin turussa 
22.–23.2. Miesten sarjassa mukana olivat Suomi, Ruotsi, norja 
ja tanska, naisten sarjassa Suomi, Ruotsi ja norja. Miesten sar-
jan voitti Ruotsi, hopea meni norjalle ja Suomi vei pronssia. 
naisten sarjassa järjestys oli norja, Ruotsi, Suomi. 

hylkyseminaari 
kerää joka vuosi  

salin täyteen lajista  
innostuneita harrastajia.
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SARi SAuKKOnEn, MAREtARiuM

MAAlIsKuu 2014

•   sukeLLus oli esillä Meri kutsuu -messuilla 
turussa 14.–16. maaliskuuta. tapio 
salakari sukelluskalastusvaliokunnasta 
esitteli messuvieraille sukelluskalastusta 
ja uppopalloa.

•   kannonkoskeLLa järjestettiin 14.3. 
Laitesukelluskouluttajakurssin 1. moduuli. 
Lisäksi perry suojoki järjesti maalis-
huhtikuun aikana pääkaupunkiseudulla 
alueellisen 1. moduulin, johon osallistui 
kaksi henkilöä.

•   Kari saVoLainen osallistui Liiton 
edustajana Vapepan 50-vuotisjuhlaan 
tampereella 29.3.

•   sukeLtaja-Lehden toimitusneuvoston 
jäsen pasi mannerkoski osallistui 
28.–31.3. nordic dive Pressin 
järjestämälle tutustumismatkalle 
sukellusvarustevalmistaja cressin 
tehtaaseen italiassa.

•   hämeenLinnassa järjestettiin 29.3. 
nAui it/cd päivitystyöpaja kolmelle 
liittokouluttajalle.

Lisäksi maaliskuussa

asikkaLan Kinisselällä järjestet-
tiin maaliskuun lopulla jo perin-
teeksi muodostunut Asikkala on 
the Rocks -jääsukellustapahtuma. 
talvi 2013–2014 oli varsin erikoi-
nen tapahtumaa ajatellen: normaali-
talvena jään paksuus on maaliskuun 
viimeisinä päivinä noin 40–50 cm, 
nyt hädin tuskin 15 cm.  Avannot 
oli toki paljon helpompi tehdä kuin 
aiemmin

Asikkala on the Rocks sai taas 
muutaman uuden ulkomaalaisvie-
raan innostumaan ja toteuttamaan 
unelmansa jään alla sukeltamisesta. 
Heistä mainittakoon muun muassa 
stig severinsen, joka voidaan lu-
kea jo vakiokalustoon, sillä hän on 
ollut mukana joka kerta. Stig on teh-
nyt guinnessin maailmanennätyk-
set pituussukelluksessa jään alla niin 
märkäpuku päällä kuin ilmankin.

Kaukaisin vieras oli Japanista, 

siro tomoka Fukuda, jolla on hal-
lussaan useita MM-tason mitaleita 
vapaasukelluksesta. Lisäksi paikal-
le oli saapunut maajoukkueen jä-
seniä iso-Britanniasta, Ranskasta ja 
Sveitsistä sekä AidA internationalin 
henkilöstöä. tähän vielä päälle koti-
maiset vapaasukeltajat ja tällä ker-
taa myös muutamat laitesukeltajat.

Olosuhteet olivatkin aivan us-
komattomat.  Auringon paistaessa 
täydellä voimallaan siniseltä taivaalta 
ohuen jääkannen alla oli satumainen 
tunnelma. Valoa oli veden alla todel-
la runsaasti, kun jään päällä ei ollut 
hitustakaan lunta. Koko jääkansi oli 
kuin suuri valkokangas, johon siellä 
seisovat ihmiset loivat upeita varjo-
kuviaan. ulkomaalaiset vieraat saivat 
varmasti vaivansa palkaksi hienon 
kokemuksen. Päivä päättyi yhteiseen 
illalliseen ja perinteiseen keilaukseen 
flamingon Bowlcircuksessa.
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aamupäiVän aikana Kotka diversin puheenjohtaja jari hovi-
korpi esitteli seuran toimintaa ja eri sukelluslajeja snorkkelisu-
kelluksesta sukelluskalastukseen. Sukellusvarusteiden esittely su-
jui samalla, kun seurasimme ensimmäisen sukellusparin sukellusta 
Maretariumin itämeri-altaaseen. Lapset seurasivat tapahtumia nenä 
kiinni ikkunassa. Sukelluspari esitteli muun muassa, miten vara- 
annostin annetaan parille ja merkkipoiju lähetetään pintaan. 

– Oli aivan mahtavaa sukeltaa akvaariokalojen joukossa, kertoo 
ensimmäisellä Maretarium-sukelluksellaan ollut sukelluskouluttaja 
jani jaakkola.

– Olisin viihtynyt kalojen joukossa paljon pidempäänkin;  
7-asteinen vesi ei tuntunut yhtään kylmältä, hän jatkaa.

iltapäivällä katsottiin Sukeltajaliiton toiminnasta kertova Veden 
vallassa 1956–2006 -dvd sekä Jari Hovikorven kuvaesitys Kotkan 
vesien tarjoamista monipuolisista sukellusmahdollisuuksista. ylei-
söä kiehtoivat erityisesti alueen monet hylyt ja erilaiset vedenalai-
set luontotyypit.

iltapäivällä toinen Kotka diversin pari sukelsi altaaseen vahvis-

tettuna seuran puheenjohtajalla kameroineen. Sukellusparin tehtä-
vänä oli ruokkia itämeri-altaan kalat. taimenet, siperiansammet, ve-
näjänsampi ja kirjolohet uskalsivat pyöriä sukeltajien lähellä, mutta 
ahvenet ja kuhat selvästi karttoivat vieraita sukeltajia. Päivän päät-
teeksi Jari Hovikorpi kertoi ja esitti hienoja kuvia norjan ja Punai-
senmeren sukelluskohteista.

Sukelluksen teemapäivä Kotkassa
AKVAARiOtALO MAREtARiuM JäRJESti yHtEiStyöSSä SuKELLuSSEuRA KOtKA diVERS Ry:n KAnSSA 

SuKELLuS-tEEMAPäiVän LAuAntAinA 15.3. AiEMMin MAREtARiuM JA KOtKA diVERS OVAt tEHnEEt yHtEiStyöSSä 

SuKELLuS-tEEMAnäyttELyn JA OSALLiStunEEt yöSuKELLuStAPAHtuMA diVERSnigHtiin.

Teemapäivässä vieraili 
lähes 200 ihmistä, 

joukossa varmasti tulevia 
sukelluksen harrastajia.

on the rocks 2014
Asikkala

Aluetapaaminen  
pidettiin 
tampereella
aLuetapaamiseen tampereen Holiday inn -hotel-
liin 8.3. kokoontui 29 edustajaa lähialueiden seurois-
ta.tapaamisen aiheina olivat muun muassa laitesukel-
luskouluttajakurssin kokemukset, ”seurashoppailijat” 
seuratoiminnan haasteena, nuorten osallistaminen ja 
Liiton toimiston rooli seurojen tukena. 

Keskusteluissa tuli ilmi, että seuroilla on saman-
tyyppisiä haasteita aktiivisten vapaaehtoisten löytä-
misessä.  Aluetapaamiset poikivat uusia yhteistoimin-
nan muotoja seurojen kesken, ja toisinaan ongelma 
saattaa ratketa jo siinä, kun se tuodaan esille tapaa-
misessa.
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huhTIKuu 2014

•	11.4. järjestettiin Kannonkoskella laitesukellus-
kouluttajakurssin 2. moduuli.

•	osana Sukeltajaliiton olosuhdetyötä koulu-
tuspäällikkö mika rautiainen osallistui 29.4. 
Seinäjoella Routakallio-hankkeen kokoukseen. 
Hankkeessa pyritään saamaan Routakallion 
louhosalue virkistyskäyttöön niin, että myös 
sukeltajien tarpeet otetaan huomioon.

•	norppaohjaajakurssi järjestettiin 
11.–13.4. tampereella.

Lisäksi huhtikuussayhteistyön ansiosta tapahtumassa oli toiminnallista teke-
mistä myös allasalueen ulkopuolella. Ohjelmassa oli muun 
muassa puujalkakävelyä, pussijuoksua, seinäkiipeilyä, painia ja 
tutustumista eko-aseisiin. Lauantaina iltaa jatkettiin makkaran-
paistolla leirinuotiolla, kun ensin tietysti vuoltiin omat makka-
ratikut. Leirin päätös sunnuntaina huipentui dJ:n luotsaamaan 
villiin vesidiscoon ja ohjaajien ja lasten yhteiseen Macarena-
tanssiin. Lopuksi kokoonnuttiin palkintojenjakoon.

norpparalli on valtakunnallinen sukelluksen junioritapahtu-
ma. tämä leikkimielinen kisailu tuo yhteen harrastajia ympäri 
Suomen. tapahtuma järjestetään vuosittain eri sukellusseuro-
jen isännöimänä. 

– Edellisen kerran norpparalli on pidetty Kouvolassa  

SuKELLuSSEuRA VESiKOt JäRJESti HuHtiKuuSSA KOuVOLAn SEuduLLA nORPPARALLin, JOHOn KOKOOntui 

nOin 150 LAStA JA nuORtA SEuROiStA yMPäRi SuOMEn. ActiOnRALLi tOtEutEttiin yHtEiStyöSSä utin 

VARuSKuntAuRHEiLiJOidEn, KiiPEiLySEuRA KiiLAn JA KyMEnLAAKSOn PARtiOPiiRin KAnSSA.

Norpparalliperinne 
on tärkeä, sillä nämä 

ovat niitä hetkiä, joista 
syntyvät parhaat muistot.

Kaikki valmiina? ActiOn!!

PE
t

R
A

 L
EH

M
u

SM
Et

Sä
 

PASi tOLVAnEn

PA
Si

 t
O

LV
A

n
En

Kevätkokous 
pidettiin lakeuksilla
sukeLtajaLiiton kevätkokous pidettiin 5.4. Seinäjoella. 
Kokouksen isäntänä toiminut Lakeuden Sukeltajat vietti sa-
massa yhteydessä 40-vuotisjuhlaansa. tilaisuuden aluksi Sei-
näjoen kaupungin edustaja jyrki kuusinen kertoi Rou-
takallio-hankkeen etenemisestä. Hankkeessa Routakallion 
louhosalueelle suunnitellaan virkistysaluetta, jossa olisi myös 
sukellusmahdollisuus.

Läsnäolijat kunnioittivat alkuvuoden sukellusonnetto-
muuksissa menehtyneiden sukeltajien muistoa viettämäl-
lä hiljaisen hetken. norjan nosto-operaatiossa mukana ollut 
sami paakkarinen otti vastaan koko nostoryhmän puoles-
ta Sukeltajaliiton kiitokset kukkien kera.

kari savolainen palkittiin cMAS P4-sukeltajakortilla, ja 
Liiton toimiston työntekijöitä palkittiin Liiton ansiomitaleilla.

Kokouksessa esiteltiin uudistettu vuoden 2013 vuosiker-
tomus, tilinpäätös sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkasta-
jan lausunto ja päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta. ti-
livelvollisille päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus. Vuoden 
2015 jäsenmaksut vahvistettiin ja päätettiin ehdollepanotoi-
mikunnan asettamisesta. Kokous valtuutti toimikunnan täy-
dentämään kokoonpanoaan vielä kahdella jäsenellä. Liiton 
Eettiset ohjeet vahvistettiin.

eettiset ohjeet 
kuvaavat, millaista 
toimintakulttuuria  
ja menettelytapoja  

haluamme. 

vuonna 1994. Oli jo korkea aika järjestää sukellustapahtuma jäl-
leen kotipaikkakunnalla. Junioritoimintamme on aktiivista. Seuraan 
hakeutuu koko ajan lisää uusia harrastajia. norpparalli on loistava 
tilaisuus tutustuttaa lapsia ja nuoria erilaisiin vedenalaisiin lajeihin 
kuten uppopalloon, valokuvaukseen ja vapaasukellukseen, kertoo 
vastaava tapahtumanjärjestäjä oona tuuri.

– tapahtuman suunnittelu alkoi hyvissä ajoin. Suunnittelussa ja 
toteutuksessa mukana oli parikymmentä seuran jäsentä, harrasta-
jien vanhempia sekä muita vapaaehtoisia.  Actionratojen tehtävä-
rasteilla käytetyt rekvisiitat, kuten puiset palapelit, aarrearkku ja 
kelluva silta, on rakennettu itse.  Actionralli on jännittävä, riemu-
kas ja yhteisöllinen tapahtuma, hän sanoo.
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sukeLtaja-Lehti teki touko-
kuun alkupuolella internet- 
pohjaisen lukijakyselyn. Kutsu 
osallistua kyselyyn julkaistiin  
Sukeltaja-lehdessä 2/2014,  
www.sukeltaja.fi-sivustolla ja  
Sukeltajan facebook-sivulla. Se 
lähetettiin myös kaikkiin jäsen-
seuroihin jaettavaksi jäsenistöl-
le. Kyselyyn saatiin 454 vastaus-
ta. Vastanneiden kesken arvottiin 
Sonyn lahjoittama kamera.

yleisvaikutelma lehdestä on 
70 prosentilla vastaajista hyvä. 
Sukeltaja-lehteä luetaan: noin 
puolet lukee lehden ja kannesta 
kanteen ja toinen puoli valikoi 
kiinnostavimmat jutut. tyypilli-
sesti lehden lukee 1–2 henkilöä. 
59 prosenttia vastaajista haluaa 
lehden vain paperiversiona ja 36 
prosenttia sekä paperisena että 
sähköisenä versiona.

noin 90 prosenttia vastaa-
jista on sitä mieltä, että ainakin 
osa lehden jutuista on kiinnos-
tavia ja hyödyllisiä lajin harras-
tamisessa. Eri juttutyypeistä ja 
-aiheista eniten kiinnostaa su-
kellusturvallisuus. Muita paljon 
kiinnostavia aiheita ovat sukel-
luskohde-esittelyt, sukellustaidot 

ja hylkyjutut. Myös varuste- ja 
tuote-esittelyt sekä sukellusku-
vaus kiinnostavat paljon noin 
puolta vastaajista.

Vähiten vastaajia kiinnostavat 
sukelluksen kilpalajeista kertovat 
jutut. Myöskään snorkkelisukellus 
tai lasten ja nuorten aiheet ei-
vät olleet kyselyn vastaajien suo-
sikkeja, ne kiinnostivat vajaata 20 
prosenttia vastaajista.

Runsaat 70 prosenttia vas-
taajista pitää Sukeltaja-lehteä hy-
vänä jäsenetuna. Asiantuntevana 
lehteä pitää kaksi kolmannesta 
vastaajista.

Merkillepantavaa on, että 
avointa palautetta annettiin pal-
jon. tämä kertonee siitä, että 
Sukeltaja-lehdestä ollaan kiin-
nostuneita ja sitä kohtaan on 
odotuksia. Palautteessa erityi-
sesti yksi asia toistui muita use-
ammin: sukelluskohteista ja 
-matkoista sekä kotimaassa että 
ulkomailla toivottiin lisää juttuja. 
Palaute ja kyselyn tulokset an-
tavat hyvää pohjaa lehden suun-
nittelutyölle. Sisältöä ja raken-
netta pyritään muokkaamaan 
jatkuvasti lukijoiden toivomaan 
suuntaan.

KARi SARKKinEn

TouKoKuu 2014

Hyvää fiilistä  
vapaasukelluksen  
SM-kisoissa

•	kannonkoskeLLa järjestettiin laitesukelluskou-
luttajakurssin 3. moduuli 2.5. ja 4. moduuli 23.5.

•	sukeLLusseura H2O Helsingistä sai Museoviras-
tolta muinaisjäännösten hoitotukea vanhojen hyl-
kyjen poijutukseen. tukea on voinut hakea muinais-
muistolain alaisten hylkyjen poijuttamiseen, jotta 
pääsy niille hylkyä vahingoittamatta helpottuu.

•	toiminnanjohtaja sari nuotio osallistui 
cMAS:n ylimääräiseen kokoukseen sekä yleisko-
koukseen 9.–10.5. Roomassa. ylimääräinen kokous 
hyväksyi sääntömuutoksen ja yleiskokous käsitte-
li tavanomaiset vuosikokousasiat. cMAS tavoittelee 
edelleen räpyläuinnin saamista mukaan Olympiaki-
soihin tulevaisuudessa.

•	opetus- ja kuLttuuriministeriön myöntä-
mää seuratukea sai vuonna 2014 kaksi sukellusseu-
raa: Kainuun urheilusukeltajat ry lasten ja nuorten 
snorkkeli- ja laitesukellustoiminnan kehittämiseen 
ja nokian urheilusukeltajat ry seuran kehittämi-
seen Sinettiseuraksi.

•	pidettiin kilpalajien yhteinen suunnittelupäivä.
•	marko kauppinen ja perry suojoki osallistuivat 

nAui technical cd päivityskurssille 10.–11.5. Lah-
dessa. Kurssin järjesti nAui-edustaja pasi Laine.

VapaasukeLLuksen allaslajien SM-kisat kilpailtiin 24.–25.5. 
Hämeenlinnassa. isäntäseurana toimi tänä vuonna Hämeenlin-
nan Sukeltajat ja Hämeenlinnan uimahalli tarjosi loistavat puit-
teet tapahtumalle. tapahtumaan osallistui yhteensä 25 kilpai-
lijaa Suomesta, Venäjältä ja tanskasta. Suomalaiset osallistujat 
kilpailivat Suomen mestaruuksista naisten ja miesten sarjoissa 
pituussukelluksessa ilman räpylöitä, staattisessa hengenpidä-
tyksessä ja pituussukelluksessa räpylöillä.

Helteinen, aurinkoinen viikonloppu loi positiivista fiilistä si-
sätiloissakin, mistä kertoo myös kilpailujen korkea tulostaso. 
Sekä miesten että naisten sarjoissa nähtiin upeita suorituksia, ja 
moni sukeltaja onnistui rikkomaan omia ennätyksiään. mikko 
pöntisen 250 metrin sukellus räpylöillä 25 metrin altaassa oli 
poikkeuksellinen tulos, sillä yleensä noihin pituuksiin päästään 
50 metrin altaassa.

Kilpailujen kokenut toimitsijaporukka hoiti tehtävänsä mal-
likkaasti, mikä keräsi paljon kiitoksia ulkomaisilta osallistujilta.

Lisäksi toukokuussa

kesäLahden Piikkeensalmessa järjestettiin 4.5. yhteistoimintahar-
joitus. Harjoituksen suunnittelusta vastasi Sukeltajaliitto ja Vapaa-
ehtoisen pelastuspalvelun Keski-Karjalan paikallistoimikunta. Har-
joitukseen osallistui 45 Vapepan toimijaa ja reilu 20 viranomaisten 
toimijaa sekä Suomen Lentopelastusseuran (SLPS) ja Suomen meri-
pelastusseuran (SMPS) järvipelastusyksiköt, pelastuslaitos, poliisi ja 
rajavartiosto. Harjoitustilanteena oli kahden veneen yhteentörmäys, 
jossa kahdeksan henkilöä joutui veden varaan.

Harjoitus liittyi samanaikaisesti Kiteellä järjestettyyn Vapepa-su-
keltajakurssiin ja SLPS:n palolentokurssiin. Kurssin oppilaat pääsivät 
harjoittelemaan yhteistoimintaa sukeltamalla meripelastusseuran 
ja rajavartiolaitoksen aluksilta sekä toimimalla samalla osana laajaa 
pelastus- ja etsintäorganisaatiota. Palaute sukeltajien toiminnasta ja 
osaamisesta oli erittäin positiivista.

Huhtikuussa pidettiin myös pääkaupunkiseudulla pitkästä aikaa 
Vapepa-sukeltajakurssi. Kurssin vastuukouluttaja ari-pekka arpo-
sen mukaan kiinnostus Vapaaehtoiseen pelastuspalvelutoimintaan  

on lisääntynyt myös pääkaupunkiseudulla.
– Pidin toukokuussa esitelmän Vapepa-toiminnasta pääkaupun-

kiseudun VPK-päälliköiden yhteisessä kokouksessa, ja toiminta kiin-
nosti kovasti osallistujia. Monelle oli uutta esimerkiksi se, miten 
monenlaista osaamista Vapepa-toiminnan piiristä löytyy, hän kertoo.

Vapepa kiinnostaa sukeltajia
KEVät OLi VAPEPA-tOiMinnASSA POiKKEuKSELLiSEn ViLKAS. KitEEn KESäLAHdELLA HARJOitELtiin yHtEiStOiMintAA 

uSEAn ViRAnOMAiStAHOn JA VAPAAEHtOiStEn VOiMin. PERäti KOLME VAPEPA-KuRSSiA PidEttiin: KitEELLä, 

KOKEMäELLä JA PitKäStä AiKAA MyöS PääKAuPunKiSEuduLLA.

liiton pitkäjänteinen 
Vapepa-koulutustoiminta 
tuottaa tulosta ja osaavia 

vapaaehtoisia.

luetaan
Sukeltaja-lehteä
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Kesä 2014

Takaisin Suomen vesiin
SuKELLuSHARRAStuKSEn PiiRiin tuLLAAn nyKyään yHä uSEAMMin SuORittAMALLA PERuSKuRSSi 

uLKOMAiLLA. täMä On SuKELLuSSEuROiLLE SEKä HAAStE Että MAHdOLLiSuuS: MitEn SAAdA näMä SuKELtAJAt 

MuKAAn SEuRAtOiMintAAn JA tuRVALLiSESti SuOMEn VESiin.

sukeLLuskuVaaja pekka tuuri osallistui Sukeltaja-leh-
den edustajana lehdistömatkalle Kyproksen Zenobia Week 
-tapahtumaan. Zenobia on 70–80-lukujen taitteessa Lar-
nakan edustalle uponnut rahtilaivan hylky, joka on suosittu 
sukelluskohde. 178-metrinen hylky on erittäin valokuvauk-
sellinen erinomaisessa, jopa 40 metrin näkyvyydessä.
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Kyprokselle
Hylkymatka

Arvokas löytö
sukeLtajat tekivät kesällä arvokkaan löydön Outokum-
mun Juojärvellä Konstinsalmessa. Kuopion urheilusukel-
tajien Jarkko tuovinen löysi 5000–6000 vuotta vanha kivi-
kirveen terän. Esine luovutettiin heinäkuussa Savonlinnan 
maakuntamuseon arkeologi martti koposelle, ja se pääty-
nee näytteille joko maakuntamuseoon tai Kansallismuseoon.
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saLon Simppu ry:ssä päätettiin tarjota yhdistelmäkurssia sekä 
ulkomailla kurssin suorittaneille että pidemmän tauon jälkeen 
harrastuksen pariin palaaville.

– idea tarttui mukaan tammikuussa järjestetyiltä Sukeltajalii-
ton kouluttajapäiviltä. Kurssien nimiksi valikoituivat niiden sisäl-
töä ja tavoitteita hyvin kuvaavat takaisin veteen ja diving in 
finland, kertoo olli-pekka juhantila Simput ry:stä.

toukokuun teoria-illassa käytiin läpi keskeisimmät laitesukel-
luksen peruskurssin aiheet, jota täydennettiin esityksellä Simp-
pujen tyypillisistä sukelluskohteista. Avovesiviikonlopun sukel-
luskohteet valittiin kurssilaisia ajatellen siten, että kaikilla oli 
mahdollisuus sukeltaa rinteitä pitkin ja valita sukellussyvyydet 
mielensä mukaan. Joillakin kohteilla oli myös mahdollisuus nousu-

köyden käyttöön. Koska sukelluksia tehtiin sekä seuran aluksel-
ta että kumiveneestä, päästiin harjoittelemaan myös erilaisia ve-
teenmenotekniikoita.

 seuratoiminnan markkinointina seuran ulkopuolisille 
kurssilaisille tällainen viikonloppu hyvällä porukalla toimii 

erinomaisesti, olli-pekka juhantila vinkkaa.

MiKKO SAAREiLA
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monipuoLisuus Vetoaa

Juhantilan mukaan ensimmäistä kertaa Suomessa sukeltavalle kohtei-
den vaihtelevuus tuntui olevan parasta antia.

– Pääsimme kokeilemaan sukellusta myös eri näkyvyyksissä sekä 
sitä, miten pohjan laatu vaikuttaa näkyvyyteen, jos potku- ja tasapaino-
tustekniikka eivät ole kohdallaan. Pidemmän tauon pitäneillä haasteita 
oli myös perusasioissa kuten tasapainotuksessa ja asennossa, hän sa-
noo.

Vähemmän seuran sukellustapahtumissa ja -toiminnassa mukana 
olevat eivät välttämättä uskalla kysyä kokeneemmilta apua.

–  Voisi olla hyvä ajatus, että joka kevät järjestettäisiin tilaisuus käy-
dä perusjuttuja lävitse, hän pohtii.

Miehistöllä oli hänen mielestään suuri vaikutus koulutus- ja viikon-
loppureissun onnistumiseen.

– Porukka oli samanhenkistä, ilmapiiri leppoisa ja kaikki innokkaita 
auttamaan toisiaan. 

suomalainen 
sukelluskesä on 

täynnä elämyksiä.
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Kesä 2014

Lisäksi kesällä

nuorten laitesukellusleiri Melqqu 2014 järjestettiin Lopen 
Räyskälässä iso-Melkuttimella 13.–15.6. Leirillä harjoiteltiin ja pi-
dettiin hauskaa sukelluksen merkeissä osaavien, kokeneempien 
ja ennen kaikkea mukavien aikuisten valvonnassa. Leiriläiset oli-
vat 15–20-vuotiaita. Leirille osallistui 16 nuorta ja mukava määrä 
vapaaehtoisia henkilöitä hoitamaan sukelluksia, valvontaa, kulje-

tuksia ja kokkausta. Kiitos heille! Leiriä sponsoroi myös useam-
pi taho, kuten ruokatavaroista huolehtinut Räyskälän kyläkauppa, 
kattiloitaan ja pannujaan lainannut paikallinen partioseura ja ma-
joitustilansa leirin ajaksi luovuttanut paikallinen varuskunta. Leirin 
järjesti Riihimäen urheilusukeltajat yhteistyössä Liiton nuorisova-
liokunnan kanssa.

Sopivasti kaikkea Melqqu-leirillä

•	sari nuotio ja mika rautiainen osallistuivat 
14.6. Euf-kokoukseen frankfurtissa, Saksassa.

•	rokuaLLa järjestettiin laitesukelluskouluttaja-
kurssin moduulit 1. –4. viikon mittaisena inten-
siivikurssina.

•	sukeLLuskaLastusVaLiokunta teki ursuk Oy:n 
kanssa vuosille 2014–2019 yhteistyösopimuksen, jon-
ka mukaan ursuk vastaa maajoukkueen kisa-asuista. 

•	VapaasukeLLusVaLiokunta antoi lausunnon 
liittyen tuKESin tekeillä olevaan ohjeeseen uimahal-
lien ja kylpylöiden turvallisuudesta. timo pöntinen, 
perry suojoki ja mika rautiainen osallistuivat 
tuKESin tilaisuuteen, jossa asiasta keskusteltiin.

•	sukeLLuskaLastuksen vene-SM-kisa käytiin 
27.–26. kesäkuuta. Olosuhteet olivat todella haasta-
vat, mutta kalaa saatiin siitä huolimatta hienosti. Suo-
menmestaruuden voitti mika karhu, toiseksi tuli 
jukka Levonen ja kolmanneksi juha siitonen.

sukeLLusseurat ympäri 
Suomen siivoavat rantoja sään-
nöllisesti kuntien ja kaupunki-
en apuna. 

tampereen Kaukajärveä sii-
vottiin elokuussa talkoilla. yh-
deksän veneen ja 80 talkoo-
laisen voimin rantavedestä 
nostettiin muun muassa soh-

va, soutuvene, traktorin rengas, 
kaapelikela ja paljon muuta ros-
kaa. Erityisen vaarallinen löy-
tö oli hyppytornin alla pohjassa 
pystyssä seisova metallitan-
ko. Myös aurauskepin pätkät, 
joiden läpi oli isketty naulo-
ja, huolestuttivat talkoolaisia. 
Myös Aamulehti uutisoi asiasta.

siivoustalkoissa
Kaukajärvellä
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Rantojensiivoustalkoot 
ovat vakiintunutta 
yhteistoimintaa seurojen 
ja kuntien välillä.

Räpyläuinnista 
EM-pronssia

Leirin hauska logo näkyi tiedottamisessa pitkin 

vuotta ja painettiin myös leiripaitaan.

tampereen urheilusukeltajien terhi ikonen ui pronssia Rä-
pyläuinnin EM-kilpailuissa italian Lignano Sabbiadorossa. Mat-
kana oli 1500 metriä ja terhi ikosen aika 13.32,56 on uusi Suo-
men ennätys ja Pohjoismaiden ennätys.
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syysKuu 2014

Haetaan kartalta 
sukelluspaikkoja

•	sukeLtajaLiiton Vapepa-toiminnan alla 
toimiva erikoissukellusryhmä oli mukana 
Pohjois-Savon pelastuslaitoksen järjestämässä 
yhteistoimintaharjoituksessa 2.–3.9. Kuopiossa. 
Ryhmä koostuu kokeneista vapaaehtoisista 
tekniikkasukeltajista, joilla on valmius avustaa 
viranomaisia vaativissa pelastustehtävissä.

•	heLsinkiLäinen urheilusukeltajat ry järjesti 
20.9. jäsenilleen biosukelluspäivän Länsi-tontun 
saarella Helsingin edustalla. Sukeltajat tutkivat 
rakkolevän ja haarukkalevän kasvusyvyyksiä ja 
ottivat levänäytteitä. Päivään osallistui kymmenen 
sukeltajaa.

•	27.9. Reservin lääkintäupseerit ry:n syysseminaarin 
aiheena oli sukellusonnettomuudet. Liiton 
onnettomuustutkintaryhmän jäsen Jouni Piispanen 
piti seminaarissa luennon sukellusturvallisuudesta.

•	sukeLtajaLiiton facebook-ryhmä sai syyskuussa 
1000. tykkääjänsä. Häntä muistettiin pienellä 
sukeltajan tuotepaketilla.

sukeLtajiLLe julkistettiin uusi kätevä palvelu: kartta, josta voi 
hakea sukelluskohteita halutun syvyyden perusteella. Myös ni-
mellä tai muilla hakusanoilla voi hakea. Palvelun on kehittänyt 
Rauma-Repola diving clubin jäsen jussi puura. Kartalta löy-
tyy sekä hylkyjä että muita kohteita, muun muassa hylyt.netin 
ja Museoviraston rekisterin kohteita on viety palveluun. yh-
teensä kohteita on tällä hetkellä noin 4000, ja lisää päivitetään 
sitä mukaan kun niistä saadaan tietoa.

kartta löytyy osoitteesta www.rrdc.fi/kohdekartta ja 
linkki siihen löytyy myös sukeltajaliiton sivuilta.

Lisäksi syyskuussa

syyskuun viimeisenä vii-
konloppuna norjan Kristi-
ansandissa käydyissä sukel-
luskalastuksen PM-kisoissa 
suomalaisten 1-joukkue nap-
pasi hopeaa. tanskalaiset vei-
vät kullan ja norjan 1-jouk-
kue saavutti pronssia

yllätykseksi kisajärjestäjä 
antoi pituusmitan kalan alara-
jaksi perinteisen yhden kilon 
rajan sijaan. Pientä vääntöä oli, 
mutta onneksi järjestäjä piti 
päänsä. Kova 17 m/sek tuu-
li nimittäin teki ensimmäises-
tä päivästä vaikean, eikä myö-
hästymisiltä ja nollatuloksilta 
vältytty.

Kova tuuli jatkui toisena-
kin kisapäivänä, ja järjestäjä 
vei kisan reservialueelle. Kalat 
olivat edelleen tiukassa, mut-

ta tutut miehet veivät mita-
lisijat. Viime vuoden mestari 
johan nielsen onnistui pitä-
mään matti pyykön selkän-
sä takana yhden kalan verran. 
Suomalaismenestystä täyden-
si Kim Jaatinen, kun hän pys-
tyi pitämään tasonsa ja nappa-
si pronssia norjalaisten nenän 
edestä. Suomen joukkuees-
sa oli peräti kolme ensikerta-
laista, jotka saivat arvokasta 
kokemusta tulevaisuuden va-
ralle, ulkomaan kisat kun ero-
avat täysin kotimaan kisoista. 
Olosuhteet olivat vaikeat, ja 
kalojen vähyys tuotti yllätyk-
sen monille kilpailijoille. Kär-
kimiehet onnistuivat kaikesta 
huolimatta näyttämään toisille, 
etteivät he ole turhaan palkin-
topallilla vuodesta toiseen.
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hopealle norjassa
Sukelluskalastajat

suomesta kisoihin osallistui miesten joukkue: mikko anttonen, 
mikko pöntinen ja antero joki. Joukkuekisassa jokainen suorit-
taa kolme lajia ja kaikkien tulosten summa ratkaisee sijoituksen. Ase-
telma miesten sarjassa vaikutti kisojen alussa aika selvältä. Hallitseva 
maailmanmestari Kroatia sekä kovatasoisen joukkueen kasannut Ve-
näjä kilpailisivat voitosta, ja kolmannesta sijasta taistelisi useampi maa 
Suomi mukaan luettuna.

Ensimmäisenä kisattiin staattisessa hengenpidätyksessä, jonka jäl-
keen Suomen joukkue oli hienosti 4. sijalla. Seuraava laji, syvyyssu-
kellus, pudotti hieman sijoitusta, mutta vieläkin oltiin kärkikahinoissa. 
Syvyyssukellus on Suomen oloissa haastavin harjoiteltava. Viimeiseen 
lajiin lähdettäessä tilanne oli äärimmäisen jännittävä. Huippumaille oli 
tullut muutamia epäonnistumisia, ja lopulliset sijoitukset ratkaistai-
siin pituussukelluksessa. Suomen miehet onnistuivat parhaalla mah-
dollisella tavalla ja nousivat lopulta 3. sijalle. Voittajaksi sukelsi Venä-
jä ja 2. sijalle tšekki. Pronssi oli jo kolmas Suomelle, mikä kuvaa hyvin 
maamme korkeaa tasoa maailmanlaajuisesti.

Sukeltajaliiton vapaasukellusvaliokunta on viime vuodet teh-
nyt järjestelmällistä työtä lajin kehityksen eteen, ja harrastajamäärät 

ovatkin kasvaneet ja kilpasukelluksen taso noussut. Samaa työtä siis 
jatketaan, mutta myös uusia projekteja nuorisotoiminnan ja valmen-
nuksen kehittämiseksi on käynnissä. Vuonna 2016 taistellaan ehkä jo 
hopeasijoituksesta.

Joukkueenjohtajana matkalla toimi johanna nordblad. elina 
manninen välitti kisatunnelmia kuvien ja blogikirjoitusten kautta.

Vapaasukelluksen  
MM-pronssi tuli Suomeen

VAPAASuKELLuKSEn MM-KiSAt Käytiin SyySKuun LOPuSSA itALiAn SARdiniASSA. AinA VuOROVuOSin 

JäRJEStEtään JOKO yKSiLö- tAi JOuKKuEKiSA. tänä VuOnnA OLi VuOROSSA JOuKKuEKiSA.

hieno sijoitus herätti  
paljon ajatuksia siitä, miten 
sukelluksen tasoa voitaisiin 

entisestään nostaa.

ELinA MAnninEn

Myös hylkytietokantaa 
hylyt.net pidetään yllä 
vapaaehtoisten voimin.
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loKAKuu 2014

uusi puheenjohtaja

•	uppopaLLon nuorten EM-kisat käytiin 24.–26.10. 
Mülheimissa, Saksassa.

•	pekka kaikumo osallistui Ranskassa Marseillen ve-
denalaisen kuvan festivaaleille 30.10. –2.11.

•	VapaasukeLLuksen maajoukkuetoiminta aloitti yh-
teistyön ursuk Oy:n kanssa sukelluskalastajien mallin 
mukaan. ursuk Oy on tukemassa edustusjoukkuetta 
kausina 2014 –18. Lisäksi yhteistyöllä pyritään paranta-
maan vapaasukellusvarusteiden saatavuutta kotimaasta.

•	norppaohjaajakurssi järjestettiin 10.–12.10. 
tampereella.

•	markku Leinonen osallistui Sukeltaja-lehden edus-
tajana Espanjan turistiministeriön järjestämälle lehdis-
tömatkalle Espanjaan 23.–27.10.

sukeLtajaLiiton syyskokous pidettiin Raahessa 11.10. 
Kokousta isännöi 40-vuotisjuhlaansa samana iltana juhlinut 
mursut ry.

Syyskokous valitsi uudeksi puheenjohtajaksi kaudelle  
2015–16 aleksi niemisen Helsingistä. uusiksi hallituksen 
jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin pentti hartikainen 
Siilinjärveltä, kari savolainen Joensuusta, tero Lehtonen 
Hämeenlinnasta ja jani santala Hausjärveltä. riku metsälä 
Espoosta valittiin hallituksen jäseneksi yhdeksi vuodeksi  
kesken kauden eronneen jäsenen tilalle.

Syyskokous hyväksyi vuoden 2015 toimintasuunnitelman ja 
budjetin. Liiton tilintarkastajaksi tilikaudelle 2015 valittiin hannu 
sohlman, KHt Pricewaterhousecoopers Oy ja varatilintarkas-
tajiksi juha tuomala, KHt Pricewaterhousecoopers Oy. Liiton 
toiminnantarkastajaksi tilikaudelle 2015 valittiin mauno sirén 
ja varatoiminnantarkastajaksi markku Leinonen.

isäntäseuran aktiivit kutsuivat Liiton hallituksen ja toimiston 
väen tutustumaan viihtyisään tukiohtaansa, Mursulaan, ja sen ran-
nassa kelluvaan tukialus Mursu iV:een. Kokousvierailla oli mah-
dollisuus tutustua Raahen museossa asustavaan maailman van-
himmaksi arvioituun sukelluspukuun, Raahen Wanhaan herraan.

Lisäksi lokakuussa

sukeLLuskaLastajien syk-
sy oli kiireinen. MM-kisat Pe-
russa 28.10.–2.11. vaativat 
hurjan määrän työtä ja valmis-
tautumista etukäteen. Jouk-
kueella oli skauttaamiseen eli 
vesialueiden tutkimiseen etu-
käteen 12 päivää, ja nyt oli 
käytössä ensimmäistä kertaa 
myös viistokaikuluotain, jol-
la löydettiinkin hyviä paikkoja 
keskeltä aavaa merta. Laitteen 
käyttö yleistyy kilpailutoimin-
nassa. Kalat osoittautuivat hy-
vin säikyiksi, ja kisakokoisia 
kaloja oli niukasti liikkeellä. 
Kaloja piti myös etsiä kolois-
ta, mikä poikkeaa Suomen olo-
suhteista. Merellä joukkue oli 
päivittäin 6–8 tuntia. Kisapäi-
vinä reipas aallokko sekoitti 
näkyvyyden paikoin 40-sent-
tiseksi, joten haasteita riitti. 
Suomi sijoittui sijalle 17. Kil-

pailun voitti Espanja, toiseksi 
tuli Portugali ja kolmannen si-
jan vei Kroatia.

Joukkueen kapteeni tapio 
salakari pitää kilpailusta saa-
tua kokemusta arvokkaana tu-
levia koitoksia ajatellen.

– Koen että menestystä on 
se valtaisa kokemus, jota saim-
me. Olemme jo huipulla, kun 
kukin joukkue ja kisaaja saa 
olla edustamassa omaa maa-
taan ja harrastajakuntaa. Ki-
sapäivinä iso aallokko sekoitti 
pohjaa kalastuskelvottomak-
si. Mutta ilo sekä into tekemi-
seen säilyi kisan viimeiseen se-
kuntiin asti. Periksi ei annettu: 
se yksikin saalistettu kala vä-
häkalaisessa kisassa oli voitto. 
Voitimme 17. sijan joukkueena. 
taakse jäivät Australia, Mek-
siko, San Marino, columbia, 
norja, hän kertoo.
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kaukaiset vieraat majoitettiin paikallisten perheiden koteihin, par-
haaseen huoneeseen. Kodit olivat yksinkertaisia savimajoja; huone-
kaluja ei juuri ole, eikä sähköä. Ruoka valmistettiin ulkona ja ruokai-
lu tapahtui lattialla. Pihassa oli aidattu wc-suoja. Peseytymistä varten 
isäntäväki lämmitti vettä, ja ämpäristä päälle kaatamalla sai huuhdel-
tua pois enimmät pölyt. Jokainen swahilin sana, joka muistui mie-
leen, auttoi kommunikoinnissa, sillä vain harva osasi englantia. Lasten 
kanssa oli helpompi kommunikoida tuliaisina vietyjen askartelukirjo-
jen avulla.

talkoopäivät koululla ja illat perheissä olivat unohtumattomia. 
150 oppilaan koulussa oli paljon korjattavaa, mutta muutamassa päi-
vässä saatiin paljon näkyvää aikaiseksi. Luokkahuoneiden lattioita ja 
terasseja tasoitettiin sementillä, liitutaulut maalattiin ja pulpetteja 
kunnostettiin. Koulun piha sai uuden lentopallo- ja käsipallokentän, ja 
kattoremonttikin eteni. työn lomassa ehdittiin tutustua opetukseen 
ja vetää lapsille liikuntaleikkejä.

Matkalaiset pääsivät myös tutustumaan LiiKe ry:n paikallisen yh-
teistyökumppanin Sports development Aidin toimintaan. Lisäksi he 
tapasivat paikallisia kouluviranomaisia ja vuoden 2015 Helsinki cup 

-jalkapalloturnaukseen valmistautuvan fc Viton joukkueen. Ryhmä 
osallistui myös Kilwa Masokossa järjestettyyn Amer Sports dayhin, 
alueen koululaisten yhteiseen liikuntapäivään. Matkaohjelmaan kuu-
lui myös sukelluksia Kilwan vesillä sekä Mafian saaren Marine Park 
-luonnonsuojelualueella.

Talkoissa tansaniassa
tAnSAniAn RAnniKOLLA SiJAitSEVAn KiLWA KiSiWAnin SAAREn KOuLu On SuKELtAJALiitOn 

yStäVyySKOuLu. LiitOn JäSEniStä KOOttu RyHMä ViERAiLi LOKAKuuSSA SAARELLA LiiKE Ry:n JA 

SuKELtAJALiitOn tALKOOMAtKALLA. MAtKA Ei Jättänyt KEtään KyLMäKSi.

Matka oli monella tavalla 
antoisa ja koskettava. 

Pääsimme aidosti 
tutustumaan paikalliseen 

elämään ja lähelle ihmisiä.

ARi KOiVu

Perussa
syyskokous päättää 

seuraavan vuoden 
toiminnasta ja valitsee 

jäseniä hallitukseen.

Haastava MM-kisa
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MARRAsKuu 2014

Luontoilta kiinnosti
sukeltajia

•	sukeLLuksen perinneyhdistys Sukeltaja-Kilta 
vietti 19.11. 50-vuotispäiväänsä. sari nuotio ja 
Liiton entinen toiminnanjohtaja Brita ikävalko 
osallistuivat juhlaan.

•	sari nuotio osallistui 29.11. Euf:n kokoukseen 
Wienissä, itävallassa.

•	28.–30.11. pelattiin Berliinissä, Saksassa uppopal-
lon champions cup, johon osallistui 12 naisten ja 
14 miesten joukkuetta. Suomen naisten joukkue 
nasut sijoittui 4. sijalle ja miesten joukkue 
Hämeenlinnan urheilusukeltajat 6. sijalle.

•	LaitesukeLLus- ja turvallisuusvaliokunta järjesti 
22.11. Liittokouluttajapäivät ja nAui it/cd 
päivityskurssin tammelassa.

•	joensuussa järjestettiin aluetapaaminen 15.11. 
Joensuun urheilusukeltajat ry:n 45-vuotisjuhlan 
yhteydessä. Osallistujille järjestettiin lajikokeilu 
altaassa sukelluskalastuksessa ja vapaasukelluksessa. 
tapaamisessa keskusteltiin sukellusturvallisuuteen 
liittyvistä asioista.

heLsingin Sukelluskeskus järjesti 13.11. yhdessä Sukel-
tajaliiton, vesistötutkimukseen erikoistuneen Alleco Oy:n 
ja sukelluskuvaaja pekka tuurin kanssa kaikille avoimen 
ja veloituksettoman luontoillan aiheena Suomen itämeri.

illan aikana alansa huippuasiantuntijat kertoivat, miten 
itämeri voi tällä hetkellä ja miten se näkyy Suomen lähi-
vesillä. Keskustelun aiheina olivat muun muassa itämeren 
nykytila, mitä parhaillaan tehdään itämeren hyväksi, miltä 
itämeren tulevaisuus näyttää ja mikä merkitys sukeltajilla 
on rannikkovesiemme hyvinvoinnille.

Sukelluskuvaaja Pekka tuuri toi esille kuvin ja oma-
kohtaisin kokemuksin, miten Suomen merialueet hänel-
le näyttäytyvät valokuvaajan silmin ja kertoi biosukelta-
misesta murtaen samalla siihen liittyviä myyttejä. Pekka 
myös kommentoi hänelle etukäteen lähetettyjä luonto-
kuvia.

Sukeltajaliiton nuorisopäällikkö heli halava välitti 
Sukeltajaliiton terveiset luontoiltaan, ja osallistujilla oli 
mahdollisuus ostaa Liiton tuottamia Lajintunnistuskortti-
kansioita. iltaan osallistui noin 50 henkilöä.

Lisäksi marraskuussa

tänäkin vuonna pulahdet-
tiin porukalla pinnan alle 6.11. 
diversnight-tapahtuman mer-
keissä eri puolilla Suomea ja 
maailmaa. tapahtuman nettisi-
vusto eleli jonkun aikaa hiljais-
eloa, kun tapahtumalle etsittiin 
toiminnan jatkajaa edellisten 
luopuessa tehtävästä. Jatkaja 
onneksi löytyi.

Suomessa sukellettiin 22 
kohteessa yhteensä 273 sukel-
tajan voimin. isoin tapahtuma 
oli tampereella, missä Rauha-
niemeen kokoontui eri seu-
roista 82 sukeltajaa. Kaikkiaan 
maailmanlaajuisesti vedessä 
oli yhtä aikaa 1763 sukeltajaa 

167:ssä kohteessa 22 maassa.
Lopen iso-Melkuttimel-

la Riihimäen urheilusukelta-
jat ry:n tapahtumassa vedes-
sä oli tasan 20 sukeltajaa sekä 
5 henkilöä pintaorganisaati-
ossa. Vaikka ilman lämpöti-
la oli nollan vaiheilla ja vesikin 
vain muutaman asteen plussan 
puolella, nauttivat sukeltajat il-
miselvästi sukelluksesta, johon 
upean talvinen metsä ulkotuli-
neen toi hienon lisämausteen. 
uskaltautuipa ainakin yksi su-
keltaja veteen jopa märkäpu-
vulla, ja väitti kivenkovaan, että 
viileä tunne iski vasta pintautu-
misen jälkeen.
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avasi talven
Diversnight

palkintojenjakoa odoteltiin terapia-altaan lämmössä. ei päässyt vilu yllättämään!

Hirmuisen kaamea ralli
nOKiALLA EiVät PyHäinPäiVänä LiiKKunEEt Muut Kuin HAAMut JA LuuRAngOt – JA nORPAt! SAtA nORPPAA JA OHJAAJAA 

VALLOitti uiMAHALLin Siinä MääRin, Että KAMMOtuKSEt KAtSOiVAt PARHAAKSi LuiKKiA MuiLLE MAiLLE. 
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todellista taitoa vaadittiin tällä rastilla, 
kun piti kuljettaa vesiastia altaan päästä 

päähän vettä läikyttämättä. Varovasti!

pelastamistehtävässä noudettiin pohjasta 

esineitä, hinattiin pelastettava poijun luo, 

heitettiin hänelle köysi ja vedettiin reunalle.

suomalainen 
sukelluskausi jatkuu 

vuoden ympäri. 

raLLi oli tällä kertaa yksipäiväinen, mitä pidettiin mukavana vaihtelu-
na. Erityisesti ohjaajat ja järjestäjät kokivat rallin kevyemmäksi järjes-
tää ja viedä läpi. Erilaista oli myös se, että ohjaajat osallistuivat rallira-
dalle yhtenä ryhmän jäsenenä. tästäkin tykättiin! 
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JouluKuu 2014

Uutta materiaalia 
sukeltajille

•	mika rautiainen osallistui 9.12. 
ulkoilufoorumin vuosikokoukseen.

jouLukuussa ilmestyi uusi kirja, Sukeltajan vesiluon-
to, joka jatkaa Sukeltajaliiton kirjasarjaa. Sukeltajan ve-
siluonto on yleistajuinen johdatus vedenalaiseen luon-
toon. Kirjassa esitellään pääosin Suomen vesistöjä ja 
niissä ja niiden äärellä elävää luontoa sukeltajan näkö-
kulmasta. Kirja sopii sukeltajien lisäksi kaikille vesillä 
liikkuville ja luonnosta kiinnostuneille lukijoille. Sitä voi 
hyödyntää myös oppikirjana sukellusseuran vesiluon-
tokurssilla tai luontoillan oheislukemistona. Kirjan on 
kirjoittanut jaakko Leppänen, helsinkiläinen ympä-
ristöekologi ja tutkimussukeltaja. Sitä on tilattu myös 
Suomen kirjastoihin.

Vuonna 2013 julkaistu Räpylänjäljet-materiaali otet-
tiin seuroissa käyttöön. Materiaali sisältää tarroja, joi-
ta voi kerätä suoristusvihkoon merkkinä siitä, että on 
suorittanut jonkun tehtävän tai oppinut taidon. tehtävät 
liittyvät snorkkelisukellukseen, turvallisuuteen, luonnon-
suojeluun yms. sukeltajia lähellä oleviin asioihin.  
Räpylänjäljet on otettu 
innostuneesti vastaan, ja 
sen toivotaan synnyttä-
vän seuroissa aktiivista 
yhteistä toimintaa sekä 
lapsille että aikuisille.

Lisäksi joulukuussa

sukeLLuskuVauksen SM-kilpai-
lussa Vuoden Sukelluskuvaksi 2014 
valittiin mikko saareilan kuva 
Mutka pitkäks. tuomaristo kom-
mentoi voittajakuvaa näin: Epäto-
dellinen kuva. tuoreen koivun lehti-
en heleys, siitepölyn luoma utuinen 
tausta ja pinnan sini luovat maala-
ukselliset puitteet kylmälle tekki-
sukeltajalle. Valtava sukellusmallin ja 
taustan välinen kontrasti. teknisesti 
täydellinen kuva, luonnonvalon, sa-
lamavalon ja sukeltajan valon täy-
dellinen balanssi, silmätkin on saa-
tu valaistua.

Kilpailuun osallistui 182 veden-
alaista kuvaa yhteensä 24 kuvaajalta, 
mikä vastaa suunnilleen edellisten 
vuosien määriä. Videosarjaan osal-
listui vain yksi video, joten sarjaa ei 
voitu arvostella. tuomareina toimi-
vat pekka tuuri ja petteri Vilja-
kainen. Petteri ja Pekka edustavat 
Suomea Hollannissa keväällä 2015 
järjestettävissä cMAS sukelluskuva-

uksen MM-kisoissa. Suomi osallis-
tuu kilpailuun ensimmäistä kertaa.

Mikko Saareila sijoittui upeas-
ti hopealle Sukelluskuvauksen Poh-
joismaiden mestaruuskilpailussa. 
Kymmenen parhaan joukossa oli 
muitakin suomalaisia, Pekka tuu-
ri neljäntenä, Petteri Viljakainen 7. 
sijalla ja mika saareila 10. sijalla. 
Kilpailuun osallistui 28 kuvaajaa 395 
kuvalla. Kilpailun järjesti Ruotsin su-
kellusliitto.

Sukelluskuvat olivat hyvin esil-
lä mediassa vuoden mittaan. Pekka 
tuuri menestyi Vuoden Luontoku-
va -kilpailussa loistavasti keräämällä 
vedenalaisilla luontokuvillaan ennä-
tykselliset seitsemän sijoitusta. Hän 
vieraili myös Radio Suomen Luon-
toillassa kertomassa sukelluskuva-
uksesta.

national geographicin Pohjolan 
luontokuvaaja -kilpailun voitti su-
kelluskuvaaja ari nieminen ve-
denalaisella rupikonnakuvallaan.

voittoisa vuosi
Sukelluskuvauksen

riihimäen kaupunki esitti kesällä 2014, että Riihimäen urheilusukel-
tajien allasmaksut ja varastotilojen vuokrat nousisivat yli 30 000 eu-
roon vuodessa, eli seuran vuosibudjetti kaksinkertaistuisi. Allasmak-
suja oli vuodelle 2014 budjetoitu 2000 euroa.

Riihimäen urheilusukeltajat ja Riihimäen uimaseura pyrkivät yh-
teistyössä vaikuttamaan päättäjiin koko kesän ja syksyn ajan ottamal-
la aktiivisesti yhteyttä. Lisäksi seurat aktivoivat jäsenistöään olemaan 
yhteydessä päättäjiin. Myös Sukeltajaliitto, Suomen uimaliitto, VALO 
ja ESLu kirjelmöivät Riihimäen kaupungille ja selvensivät päättäjille, 
millaisia vaikutuksia huimilla korotuksilla on seurojen toimintaan.

Sukeltajat järjestivät 11.12. uimaseuran kanssa tapahtuman, jos-
sa näytettiin, miltä Riihimäen uimahallin arki-illat voivat näyttää, mikä-
li hallimaksuja korotetaan. Seurat myös kutsuivat kaupungin päättäjät 
jouluglögille 14.12. keskustelemaan korotuksista. Kaupunginvaltuusto 
kuitenkin päätti, että esitetyt maksut jäävät voimaan.

Seurauksena tästä seurat ovat joutuneet vähentämään allasvuo-
rojaan, jolla vältytään kohtuuttomilta jäsenmaksuilta. Esimerkiksi lai-
tesukeltajille, uppopalloilijoille ja masters-uimareille ole tällä hetkellä 
lainkaan vuoroja Riihimäen uimahallilla. Seurojen hallitukset ovat pyr-
kineet turvaamaan ainakin nuorten harrastusmahdollisuudet.

haLLi otaniemessä

Vuoden loppupuolella Sukeltajaliitto käynnisti yhteistoiminnan, jot-
ta Espoon Otaniemessä vuokralle tarjottu entinen pelastusopiston ja 
sittemmin raja- ja merivartiokoulun allastila ja tarvittaessa muita tilo-
ja saataisiin sukeltajayhteisön käyttöön. Sukeltajaliitto kutsui tapaami-
seen laajasti pääkaupunkiseudun seuroja ja muita sukellusalan toimi-
joita, ja kiinnostuneet vierailivat paikan päällä. tilat vuokrasi Helsingin 
Sukelluskeskus, ja seurat voivat kysellä vuoroja sieltä.

Sukeltajaliitto olosuhdetyössä
SuKELtAJALiittO PyRKii tOiMinnALLAAn PARAntAMAAn SuKELLuKSEn OLOSuHtEitA JA KAnnuStAA 

JäSEniStöään AKtiiViSuutEEn JA yHtEiStyöHön OLOSuHdEASiOiSSA.

PEtRA LEHMuSMEtSä
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yhteistyö kuntien  
kanssa on tärkeää, jotta  

harrastamiseen on 
mahdollisuuksia.

sukeltajan 
vesiluonto -kirja 

sopii myös kurssi-
kirjaksi seuran 

vesiluontoaiheiselle 
kurssille.
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2014

Luku

Liitto olemme me

2

Liitto oli jäsenenä  
seuraavissa järjestöissä:
•	aida international
•	ConFédération Mondiale des Activités Subaquatiques (cMAS)
•	Cmas Europe
•	european underwater federation (Euf)
•	suomen Olympiakomitea ry
•	suomen uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry (SuH)
•	urheiLutyönantajat ry
•	VaLtakunnaLLinen liikunta- ja urheiluorganisaatio, Valo ry
•	Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu (Vapepa)

Liiton edustajia oli kutsuttuina 
vieraina seuraavissa 
kansainvälisissä tapahtumissa:
•	itaLia, nordic Press groupin vierailu cressin tehtaille 

28.–31.3. (Pasi Mannerkoski)
•	kypros, Zenobia Week -sukellustapahtuma 23.–30.6. (Pekka tuuri)
•	ranska, Marseillen vedenalaisen kuvan festivaali 30.10.–2.11. 

(Pekka Kaikumo)
•	espanja, Espanjan turistiministeriön lehdistömatka 23.–27.10. 

(Markku Leinonen)

Liitolla oli seuraavat
kotimaiset edustukset:
•	suomen Olympiakomitean valtuuskunta 

(teppo Lallukka, Sari nuotio)
•	suomen uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton 

hallitus (Heli Halava)
•	suomen uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton 

uimahallivaliokunta (Perry Suojoki)
•	uLkoiLuFoorumi (Mika Rautiainen)
•	urheiLutyönantajat ry:n hallitus (Sari nuotio)
•	Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe ry:n hallitus (Sari nuotio)
•	Vapepan keskustoimikunta ja työvaliokunta (Ari-Pekka Arponen)

 

Jäsenyydet ja edustukset
Liiton edustajat osallistuivat 
seuraaviin kansainvälisiin  
kokouksiin:
•	norjan liiton vuosikokous, Oslo 29.–30.3. (Sari nuotio)
•	Cmas general Assembly, italia, Rooma 9.–10.5. (Sari nuotio)
•	euF, Saksa, frankfurt 14.6. (Sari nuotio, Mika Rautiainen)
•	euF, itävalta, Wien 30.11. (Sari nuotio)
•	naui Europen alue-edustajien seminaari ja päivityskoulutus, 

Hollanti, nijverdal 20.–21.2. (Mika Rautiainen)
•	sari nuotio osallistui kansainvälisen 

naisliikuntaverkoston iWg:n maailmankongressin  
avauspäivään Helsingissä 12.6.

Liitolla oli seuraavat  
kansainväliset edustukset  
ja yhteistoimintaa:
•	kimmo Lahtinen on toiminut vapaasukelluksen 

kansainvälisen järjestön AidA internationalin  
puheenjohtajana vuodesta 2010 lähtien.

•	antero joki toimi AidA internationalin hallituksessa 
technical Officer -statuksella, ja hän johtaa AidA 
internationalin teknistä valiokuntaa. Jäsenenä siinä  
ovat olleet myös Mikko Pöntinen ja Simo Kurra.  
Valiokunnan vastuualueena ovat muun muassa  
kilpailutoiminnan sääntö- ja turvallisuusasiat.

•	riku riikonen toimii cMAS:n uppopallovaliokunnan 
jäsenenä kauden 2013–17.

•	LiitoLLa on kansainvälisiä tuomareita uppopallossa, 
räpyläuinnissa ja vapaasukelluksessa.

•	kim jaatinen on kutsuttu asiantuntijaksi ESRA:n 
organiaatioon (European Spearfishing Records Association).

•	VapaasukeLLusVaLiokunta on valmistellut 
vapaasukelluksen MM-kilpailujen hakemista  
Suomeen vuonna 2016.
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kainuu

•	kainuun urheilusukeltajat
•	swimming club Vuokatti
•	sukeLLus-hossa

keski-suomi

•	jyVäskyLän delfiinit
•	jyVäskyLän Sukeltajat
•	sammakot

•	sukeLLusseura Jyväskylän Laitesukeltajat
•	jokiLaakson Pasurit
•	jokiLaakson urheilusukeltajat
•	keuruun urheilusukeltajat
•	aLa-keiteLeen urheilusukeltajat
•	tekniikkasukeLLus äänekoski

pohjois-saVo

•	kuopion urheilusukeltajat
•	LeppäVirran urheilusukeltajat
•	rautaLammin Sukeltajat
•	suonenjoen urheilusukeltajat
•	sukeLLusseura Vesihiisi
•	Fire divers

pirkanmaa

•	hämeenkyrön Kirkonkylän VPK
•	kangasaLan VPK / Sukellusosasto
•	mäntän Seudun urheilusukeltajat Vesikot
•	nokian urheilusukeltajat
•	oriVeden Sukeltajat
•	parkanon VPK:n Sukellusosasto
•	ask Hepula
•	CLuB Aquarius
•	rauma-repoLa diving club
•	sCuBa do
•	sCuBa Libre
•	suBmersio

•	tammerFors Vrakdykarna
•	tampereen Palolaitoksen Sukeltajat
•	tampereen urheilusukeltajat
•	teiskon VPK / Sukellusosasto
•	VaLkeakosken urheilusukeltajat
•	Virtain VPK:n Sukeltajat
•	kyröskosken VPK

eteLä-pohjanmaa 

•	diVers club Alavus
•	kauhajoen Sukeltajat
•	suupohjan Sukeltajat
•	Lakeuden Sukeltajat
•	ähtärin Sukeltajat

eteLä-karjaLa

•	imatran urheilusukeltajat
•	saimaan norpat 

urheilusukellusseura
•	parikkaLan Sukeltajat
•	ruokoLahden Palok. 

Pelastussukeltajat

kymenLaakso

•	kotka divers
•	kouVoLan uimarit
•	kouVoLan Varuskunnan 

urheilijat / Sukellusjaos
•	sukeLLusseura Vesikot

kanta-häme

•	Forssan Seudun Sukeltajat
•	hämeenLinnan Sukeltajat
•	gummiwihta

•	riihimäen urheilusukeltajat Ry

uusimaa 

•	aureLia divers
•	arCtiC divers club
•	atLantis finswimming club
•	Bottom club
•	Cetus Espoo - cetus Esbo
•	espoon dyykkarit
•	espoon urheilusukeltajat
•	ekenäs Sportdykare
•	najadit

•	nousu

•	projeCt diving team
•	psk Kupla
•	Vuosaaren VPK
•	Bona diving team
•	Finnairin Sukeltajat

•	FreediVing team Of finland
•	hyks urheiluseura / 

urheilusukellusjaos
•	marine iquanas
•	merisukeLtajat

•	mh-spoda

•	partiosukeLtajat

•	pohjoLan Sukeltajat
•	sammakko diving team
•	sipoon Sukeltajat - Sibbo dykare
•	suB-aqua club Barracuda
•	sukeLLusseura H2o
•	sukeLLusseura Plutot Pd
•	sukeLtajat

•	suomenLahden Hylkysukeltajat
•	syVäsukeLtajat

•	team Kampela
•	tekninen Sukellusseura nessie
•	the diving club Of Jcn
•	the finnish Sealions
•	urheiLusukeLtajat

•	VoimasukeLtajat

•	yLeisradion Sukelluskerho
•	hyVinkään urheilusukeltajat
•	keski-uudenmaan Sukeltajat
•	karkkiLan urheilusukeltajat
•	dipnoi divers
•	gLadius Kirkkonummi
•	sukeLLusseura calypso
•	Lohjan urheilusukeltajat
•	tres dyckers
•	moonLight divers
•	orBiit Sukeltajat
•	suB Aqua club Marinus
•	sukeLLusseura Hydromania
•	Vantaa divers
•	aqua Mare
•	LoViisan Merisukeltajat
•	murena

•	nesteen Sukeltajat
•	VaLkon VPK sukeltajat

lIIToN JäseNeT

Vuosi 2014 oli 
sukeltajaliiton 58. 
toimintavuosi. liiton 
jäsenenä oli 172 seuraa, 
joiden jäsenmäärä 
vuoden lopussa oli 
10 385 henkilöä. 
Näistä 2 218 oli alle 
19-vuotiaita. liitolla 
oli vuoden lopussa  
63 henkilöjäsentä  
ja 9 yhteisöjäsentä.

Lappi

•	kemin urheilusukeltajat
•	paihneenaLentajat

•	roVaniemen urheilusukeltajat
•	sodankyLän urheilusukeltajat
•	tornionLaakson Sukellusseura
•	tornion urheilusukeltajat
•	joB-diVers

•	midnight divers
•	inarin urheilusukeltajat
•	kittiLän VPK

Varsinais-suomi

•	LaiVaston urheilusukeltajat
•	sukeLLusseura Simppu
•	sukeLLusseura iku-turso
•	aBoa Aquanauts
•	Borstö club
•	rannikkosukeLtajat

•	saaristomeren Sukeltajat
•	saLon toverit Ry / Sukellusjaos
•	turun nMKy / Sukellusjaos
•	dC diving
•	sukeLLusseura Seoskaasu
•	team Seksmiilar
•	Vakka-suomen urheilusukeltajat
•	korpo fBK
•	pargas tumlare

satakunta

•	kauttuan Vesisukelluskerho
•	kankaanpään urheilusukeltajat
•	kokemäen Kova-Väki urheilusukellus
•	merikarVian VPK
•	diVing team Pori
•	porin urheilusukeltajat
•	rauman Laitesukeltajat
•	raumanmeren Sukelluskerho

keski-pohjanmaa

•	urheiLusukeLLuskerho 

Kaskelotti
•	kokkoLan urheilusukelluskerho 

Merisaukot

pohjois-pohjanmaa

•	ouLun Vesimiehet
•	pudasjärVen Sukeltajat
•	mursut

•	yLiVieskan urheilusukeltajat
•	sukeLLusseura Ahti
•	niVaLan Sukeltajat

pohjanmaa

•	aquanaut

•	pietarsaaren urheilusukeltajat 
diving 80

•	Bothnia gulf divers -82
•	deLFin

•	norrVaLLa Sport

päijät-häme

•	heips/sukeLLusjaos

•	Lahden Pingviinit
•	Lahden urheilusukeltajat
•	nastoLan Sukellussuunnistajat

eteLä-saVo

•	kuhan Häntä
•	mikkeLin urheilusukeltajat
•	pieksämäen urheilusukeltajat
•	puumaLan Vesisukeltajat
•	saVonLinnan urheilusukeltajat

pohjois-karjaLa

•	joensuun Laitesukeltajat
•	joensuun urheilusukeltajat
•	tekniikkasukeLtajat finland
•	keski-karjaLan Sukeltajat
•	Lieksan Sukeltajat
•	nurmeksen urheilusukeltajat
•	outokummun urheilusukeltajat
•	puhoksen Sukeltajat

yhteisöjäsenet

•	haapajärVen Ruosteenesto
•	Luksia, Länsi-uudenmaan 

koulutuskuntayhtymä
•	sukeLLuspaLVeLu Stella Maria
•	sampo dive
•	sirius Vapen Handel (SVH)
•	suomaLainen Sukelluskoulu
•	unLimited divers group Oy
•	uudenkaupungin 

Sukelluskeskus Oy
•	tVärminnen eläintieteellinen 

asema
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ikäjakauma Sukeltajaliitto ry:n jäsenseuroissa

lIIToN JäseNeT
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Jäsenmäärä Sukeltajaliitto ry:n seuroissa 1992–2014

Sukeltajaliitto ry:n jäsenseurat 1992–2014

Vuonna 2014 sukeltajaliitolla oli 9 yhteisöjäsentä.

  2010     2011   2012     2013     2014

Sukupuolijakauma Sukeltajaliitto ry:n jäsenseuroissa

naiset miehet
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2013

2014
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sukeLtajaLiiton haLLituksen jäsenet  

ja heidän VastuuaLueensa 2014

teppo Lallukka, puheenjohtaja 2.1. asti
Miika Härkönen, kilpailutoiminta ja antidopingtyö
Sami Järvinen, ympäristöasiat, kulttuuriperinnön suojelu
Sauli Lalla, olosuhdeasiat, seurojen ja sukellusalan  
toimijoiden yhteistoiminta 27.8. asti
Markku Leinonen, vpj, talous
Klaus nummela, ympäristöasiat ja kulttuuriperinnön suojelu
Jani Santala, vpj, turvallisuus ja koulutus, kv-asiat
Minna tammesvirta, nuorisotoiminta
Jorma Vähä, seurayhteistyö, Vapepa

työVaLiokunta 2014

Markku Leinonen
Klaus nummela
Sari nuotio
Jani Santala

toimisto 2014

Sari nuotio, toiminnanjohtaja
Mika Rautiainen, koulutuspäällikkö
Heli Halava, nuorisopäällikkö
Riku Verkkomäki, jäsenpalveluvastaava
Kristiina Karila, viestintäkoordinaattori
ilona Lindström, 7.1. asti, järjestöassistentti
Anne Kettunen, 20.1. alkaen, järjestöassistentti

sukeLtaja-Lehden toimitusneuVosto 2014

Markku Leinonen, päätoimittaja
Stig gustavsson
Virpi Hautamäki
Susanna Kallama
Kristiina Karila
Veli-Matti Korppi-tommola
Pasi Mannerkoski
Mika Rautiainen

Liiton tilintarkastaja Hannu Sohlman KHt
Liiton toiminnantarkastaja Mauno Sirén

toiminnan ytimessä on Sukeltajaliiton seuroille järjestämä 
ohjaaja- ja kouluttajakoulutus, erilaiset tapahtumat ja kilpailulajien 
toiminta. Kattavan liittokouluttajajärjestelmän ansiosta koulutusta 
voidaan tarjota laaja-alaisesti. näin on pystytty vastaamaan myös 
alueellisiin tarpeisiin, esimerkiksi paikallisten seurojen pyynnöstä 
järjestettiin nitroksikouluttajakurssi Seinäjoella elokuussa.

Liitto välittää jäsenilleen niiden tarvitsemia koulutusmateriaa-
leja. Koulutusmateriaalien kehittämistyötä jatketaan ja uusia op-
pimateriaaleja tuotetaan suunnitellusti tulevina vuosina edelleen. 
Liitto huolehtii kaikista jäsenten kouluttamien sukeltajien korti-
tuksista ja ylläpitää rekisteritietoja kortituksista.

Liiton toimi- ja luottamushenkilöt ovat seurojen käytettävis-
sä seuran toiminnan kehittämisessä. Liitto järjesti vuoden aikana 
alueellisia tapaamisia tampereella ja Joensuussa, joissa Liiton toi-
mi- ja luottamushenkilöt tapasivat seurojen edustajia. tapaamisis-
sa nostettiin esille ajankohtaisia asioita ja kuultiin seurojen tar-
peista ja toiminnan haasteista.

Liitto toimii aktiivisena tiedonvälittäjänä. Seuroille, kouluttajille 
ja ohjaajille jaetaan aktiivisesti tietoa esimerkiksi erilaisista koulu-

JäseNPAlVeluT

Suoritetut sukelluskoulutukset vuonna 2014

Saanko esitellä?

•	Liiton jäsenyhdistyksillä on tuplaturvavakuutuksen myötä 
voimassa vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus ja 
toiminnan vastuuvakuutus.

•	15 seuraa käytti jäsenmaksupalvelua, jossa Liitto huolehti 
seuran jäsenmaksulaskutuksesta.

•	Liiton jäsenillä on mahdollisuus ottaa edullinen 
harrastesukeltajan Sporttiturva-vakuutus.

•	seurat voivat tilaisuuksissaan esittää musiikkia ilman 
tekijänoikeuskorvauksia liikunnan ja urheilun teosto ja 
gramex -lajiliittosopimusten mukaisesti.

•	Liitto tukee kattavia hylkytietoja sukeltajille antavan 
Hylyt.netin toimintaa.

•	sukeLtaja-Lehti on jokaisen jäsenyyden piiriin kuuluvan 
sukeltajan jäsenetu.

•	Viking Line tarjoaa matkoja erikoishintaan Liiton 
jäsenseurojen jäsenille.

norpan taitorata 64

Snorkkelisukelluskoulutus 27

Vapaasukelluskoulutus 57

Laitesukelluksen peruskoulutus 564

tekniikkasukelluskoulutus 43

Erikoiskurssit 98

Vapepa-sukeltajakoulutus 32

Ensiapukoulutus 171

Kouluttajakoulutus 100

tuksista, tapahtumista, uusista materiaaleista. Jäsenistöön kohdistu-
vaa tiedonvälitystä on edelleen tehostettu vuoden aikana.

Liitto ylläpitää ansiomerkkijärjestelmää, jonka avulla seurat voi-
vat palkita aktiiveja. Vuoden aikana Liiton edustajia on vieraillut 
seuroissa vuosijuhlissa ja muissa tilaisuuksissa.

Muu Liiton tuki
•	seurojen avustaminen sääntöuudistusten laadinnassa ja muissa 

seuratoimintaan liittyvissä asioissa.
•	uusia seuroja on avustettu seuran perustamisessa.
•	sukeLtajaLiiton jäsenyyden hakemisprosessissa on avustettu 

sekä seuroja että yhteisöjäseniksi pyrkiviä.
•	seuroja on ohjattu ja neuvottu erilaisten tukien hakemisessa.
•	Liitto on ollut aktiivisesti myötävaikuttamassa sukellus-

olosuhteiden parantamiseen. Liitto on antanut lausuntoja ja ollut 
asiantuntijana mukana edistämässä alueellisia olosuhdehankkeita.

•	Liiton rekisterin kautta seuroille on annettu käyttöön 
veloituksetta työkalu jäsenrekisterin ylläpitoon.

yhteensä 

1156

100 64 27
57

564
43

98

32

171

Sukeltajaliiton edut jäsenille

sukeLtajaLiitto valvoo harrastussukelluksen etua. Kan-
salliset ja kansainväliset säädökset esimerkiksi ympäris-
tön ja kulttuuriperinnön suojelun, maanpuolustuksen ja 
tekniikan aloilla vaikuttavat sukellusharrastukseen. Su-
keltajaliitto on vaikuttanut harrastussukelluksen toimin-
taympäristön kehittymiseen yhteistyössä kotimaisten ja 
kansainvälisten kumppanien kanssa osallistumalla erilaisiin 
olosuhde-, toimintaedellytys- ja kehittämishankkeisiin.

Vuonna 2014 Liitto on

•	antanut lausunnon tukesin ohjeluonnokseen, 
joka koskee kylpylöitä ja uimahalleja.

•	Vedonnut yhdessä Suomen uimaliitto ry:n 
kanssa Riihimäen kuntapäättäjiin uimahallimaksujen 
pitämiseksi kohtuullisina.

•	nostanut VALOn olosuhdetyössä esille 
sukellusseurojen toiminnan haasteita kuntien  
vuorojako- ja taksapolitiikan osalta.

•	tehnyt valistustyötä yhteistyössä Museoviraston 
ja Subzone Oy:n kanssa vedenalaisen kulttuuri- 
perinnön suojelemiseksi.

•	antanut lausunnon sukellusvarusteita koskeviin 
standardiehdotuksiin.

•	edistänyt Otaniemessä sijaitsevan uima-allastilan 
saamista sukelluksen käyttöön.

Liiton vaikuttamistyö
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Valiokuntien vuosi

Laitesukellus- ja 
turvallisuusvaliokunta

LaitesukeLLus- ja tur-

VaLLisuusVaLiokunta 
kehittää ja valvoo laitesu-
kelluskoulutusta ja sukellus-
turvallisuutta sekä vastaa 
laitesukelluskouluttajien ja 
Vapepa-sukeltajien koulut-
tamisesta ja sukeltajien en-
siapukoulutuksesta.
Vuoden avasi tammikuussa 
järjestetty koulutusaiheinen 
seminaari.

Vuonna 2014 järjestet-
tiin kaksi laitesukelluskou-

luttajakurssia. Syksyllä järjestettäväksi tarkoitettu kurssi peruuntui 
oppilaiden vähyyden vuoksi: vain yksi henkilö ilmoittautui. Kevään 
kurssi järjestettiin moduulirakenteisena jo perinteiseksi tulleessa 
Piispalassa. Kurssilta saatiin paljon hyvää oppia, kuinka crossover-
kurssit ja täydentävä koulutus tulisi järjestää. Kesällä järjestetty 
toinen kurssi oli viikon mittainen voimainponnistus Rokualla. 
Viikon jälkeen niin oppilailla kuin kouluttajillakin oli takki tyhjä, 
mutta konsepti todettiin hyväksi. Kursseilta valmistui kaikkiaan 
16 uutta laitesukelluskouluttajaa.

Viime vuonna järjestettiin kaksi dAn-kouluttajakurssia, joil-
la koulutettiin kuusi uutta kouluttajaa. Vuonna 2014 provider-ta-
son kurssien painopiste on siirtynyt seuroihin, kun niihin on saa-
tu kouluttajia, eli kysyntää valiokunnan järjestämille koulutuksille 
ei ole ollut.

Vuoden aikana järjestettiin neljä Vapepa-sukeltajakurssia, joil-
ta valmistui yhteensä 32 uutta Vapepa-sukeltajaa. yksi niistä jär-
jestettiin valtakunnallisen Vapepa-harjoituksen yhteydessä Kiteel-
lä. Myös Kokemäellä järjestettiin Vapepa-sukeltajakurssi ja uusina 
paikkakuntina Helsingissä ja turussa, joissa kurssin käyneistä muo-
dostettiin alueelliset aktiivisesti toimivat Vapepa-sukellusryhmät.

turvallisuustyöryhmä käsitteli ne muutamat tapahtumarapor-
tit, jotka saatiin. Raportteja tehdään edelleen vähän, ja työryhmä 
käynnistikin raportointilomakkeen uudistamisen sähköiseksi ja 
helppokäyttöisemmäksi. työryhmä antoi lausuntoja muun muassa 
median edustajille sukellusonnettomuuksiin ja -turvallisuuteen liit-
tyvissä asioissa.

MARtti LuMiKuRu, PuHEEnJOHtAJA

Laitesukellus- ja 
turvallisuusvaliokunta 2014
Martti Lumikuru, puheenjohtaja
Matti Anttila
Ari-Pekka Arponen
tapani Kallioniemi
Harri Mäkitalo
Harri nieminen
Jouni Piispanen
Mika Rautiainen, sihteeri
Anne Räisänen-Sokolowski

Valiokunnan liittokouluttajat

LaitesukeLLus

tommi Hartman
tapani Kallioniemi
Riku Kumpu
Mikko Kyrö
Jouko Laitinen
tero Lehtonen
Martti Lumikuru
Jani Santala

tekniikkasukeLLus 

Marko Kauppinen
Perry Suojoki

onnettomuus- 

tutkintaryhmä

Matti Anttila
Harri Mäkitalo
Jouni Piispanen
thomas Stenius
Mikko Vikkula 

dan-ensiapu- 

toiminta

Jouni Herronen
Riikka Keto-timonen
Martti Lumikuru
Erno Olkkonen 
Anne Räisänen-Sokolowski
Anna-Mari Saarikoski
tuula Viikari

Vapepa

Ari-Pekka Arponen 
tapani Kallioniemi
Heikki Kokko
Erno Olkkonen
Kari Savolainen

Vapepa-edustaja, 

keskustoimikunta  

ja työVaLiokunta

Ari-Pekka Arponen
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VAlIoKuNNAT

MiKA KARPPinEn

nuorisoVaLiokunta 

tapasi sinettiseuroja 
pitkin vuotta, sillä 
auditointivuorossa oli neljä 
sinettiseuraa. Loppuvuodesta 
Sinettiseminaarissa tavattiin 
sinettiseurojen edustajia.

Vuoden aikana järjestettiin 
kaksi norppaohjaajakurssia, 
joissa oli yhteensä 37 
oppilasta, sekä yksi snorkkeli-
sukelluskouluttajakurssi 
kuudelle henkilölle. Kursseilla 
koulutettiin myös ahkerasti  

uusia tulevia liittokouluttajia.  Alkuvuodesta päivitettiin liitto-
kouluttajien ensiaputaitoja. uutta norppaohjaajan jatkokurssin 
ohjelmaa ja sisältöä työstettiin, ja sitä olisi tarkoitus päästä 
käyttämään vuonna 2015.

Muuta materiaalia saatiin vietyä eteenpäin, kuten Räpylän- 
jäljet-harrastevihkoon liittyvää Ohjaajan opasta. Loppuvuodesta 
päästiin lanseeraamaan Räpylänjäljet-harrastetoimintaa. uusina 
hankkeina käynnistettiin nuorisotoiminnan mainosvideon teko  
sekä osallistuttiin Koulut vesille -hankkeeseen.

nuorten ryhmä järjesti vuoden aikana kaksi omaa tapahtumaa: 
nuorten laitesukellusleirin iso-Melkuttimella yhdessä Riihimäen 
urheilusukeltajien kanssa sekä Halloween-henkisen norpparallin 
nokialla.

nuorisovaliokunnan suurimmat tapahtumat keräsivät 135 
osallistujaa Kouvolan norpparalliin, sata osallistujaa nokian 
norpparalliin sekä noin 15 henkilöä nuorten laitesukellusleirille 
iso-Melkuttimelle. Kiitoksia kaikille seuroille, jotka ovat olleet 
mukana tapahtumien järjestämisessä.

iREnE SAVOLAinEn, PuHEEnJOHtAJA

Valiokunnan kokoonpano
irene Savolainen, puheenjohtaja
Lauri Kivimäki
Anu Laine
ilona Lindström
Ossi Mantere, sihteeri
Lilli Pykäläinen-Liikka

nuorten ryhmä
Oskar Ala-Mäyry, Kouvola
Saara Helkelä, Rauma
Riku Kiviluoto, Riihimäki
niklas Lagerbohm, nokia
Jasmin Lainio, Rauma
Riku Metsälä, tutor

Valiokunnan liittokouluttajat
Heli Halava
teemu Keravuori
Anu Laine
Ville Limo
ilona Lindström
Lilli Pykäläinen-Liikka
irene Savolainen
Laura torkkeli
Lauri Kivimäki, harjoittelija
Anni Lehtinen, harjoittelija
Patrick Lybeck, harjoittelija
Ossi Mantere, harjoittelija
Riku Metsälä, harjoittelija
Lotta Patrikka, harjoittelija
Oona tuuri, harjoittelija

Nuorisovaliokunta
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Vapaasukellusvaliokunta

Sukelluskalastusvaliokunta

VAlIoKuNNAT

Räpyläuintivaliokunta

kaudeLLa 2013–14 uppopallos-
sa pelattiin sekä miesten että A- ja 
B-nuorten SM-sarja. Sarjoissa pelasi 
yhteensä 14 joukkuetta. A-nuorten 
SM-sarjassa pelasi jälleen kaksi nais-
ten joukkuetta, najadit ja naSut. 
naSut koostuu pääasiassa naisten 
maajoukkuepelaajista, ja joukkue 
saakin näin kovia pelejä maajouk-
kueleirien lisäksi.

Sarjojen joukkuemäärissä oli va-
litettavasti pientä notkahdusta edel-
liseen kauteen verrattuna. tulevien 

vuosien haasteena onkin saada uppopallotoimintaa Suomessa laajen-
nettua ja kehitettyä. tuomaritoiminnassa pyrittiin enenevässä määrin 
käyttämään myös pelaajia tuomareina, jotta tuomaririnkiin saataisiin 
lisää aktiivisia tuomareita.

Vuoden 2014 PM-kisat käytiin turussa. Miesten sarjassa Pohjois-
maiden mestaruuden vei tiukassa kamppailussa norja ja naisten sar-
jassa Ruotsi. Suomen sijoitus niin miehissä kuin naisissakin oli kol-
mas. norjan miesten joukkue oli odotetun kova; Ruotsi tosin pystyi 
finaalissa antamaan norjalle hyvinkin tasaisen vastuksen. Kaksi kol-
masosaa Suomen miesten joukkueessa oli uusia pelaajia vuoden 
2011 MM-kisoihin verrattuna, mutta tästä huolimatta joukkue pystyi 
kovaan suoritukseen. naisten sarjassa Suomi ei pystynyt täysin vas-

taamaan norjan paineeseen, mutta Ruotsin kanssa käytiin erittäin  
tasaväkisiä kamppailuja.

PM-kisoissa oli hyvin nähtävissä, kuinka pelityyli uppopallossa on 
muuttumassa yhä voimakkaammin hyökkäykseen panostavaksi, kun 
vertaillaan kisojen finaalien tuloksia vuoden 2011 MM-kisoihin. Sen 
sijaan, että odotettaisiin vastustajan virhettä, pyritään aktiivisesti aja-
maan vastustaja virheeseen, joka sitten aktiivisesti hyödynnetään.  
Lisäksi peli on muuttunut kokonaisvaltaisemmaksi eli kaikki tekevät 
kaikkea pelipaikasta riippumatta.

nuorten maajoukkue sijoittui Saksan Mülheimissa 25.–26.10.  
pelatussa nuorten EM-turnauksessa neljänneksi. Sijoitus oli erittäin 
hyvä erityisesti siihen nähden, että joukkueen pelaajista noin puolet 
oli uusia ja vielä kokemattomia pelaajia. nuorten maajoukkueen val-
mentaja roy nurmi oli jälleen saanut joukkueen kovaan iskuun.

HAnnu AHOnEn, PuHEEnJOHtAJA

Valiokunnan kokoonpano

räpyLäuinnin harrastajajoukko 
on pieni, mutta toiminta on elpy-
nyt vuoden 2014 aikana. Harrasta-
jia on tullut lisää, kun lajia on tehty 
tunnetuksi uimareiden keskuudessa. 
Valiokunnan ja uimaseurojen kes-
ken on saatu syntymään yhteistyötä, 
jonka johdosta räpyläuintilähtöjä on 
saatu uintikilpailujen yhteyteen.

Lajitietouden lisäämiseksi järjes-
tettiin kesällä Kotkan Rollo-uintien 
yhteyteen lajiesittely, jossa oli mah-
dollisuus kokeilla monoräpylöitä ja 

ohjattua opastusta lajin pariin. Räpyläuintirasteja olivat vetämässä  
antero hammar ja terhi ikonen. Päivän aikana tuntumaa lajiin 
kävi hakemassa huikeat noin 450 10–13-vuotiasta uimaria sekä  
muutamia vanhempia uimareita ja heidän valmentajiaan.

tulevaisuuden haasteina ovat lajin kehittäminen ja tuominen  
harrastajien tietouteen. Aina ei tarvitse kilpailla; on myös harrastaja-
kunta, jotka nauttivat vauhdista vedessä ilman kilpailua.

Kotimaiset huiput terhi ikonen tampereen urheilusukeltajista ja 
Ville kotikuusi sekä panu sipilä Kouvolan uimareista kilpailivat 
hienosti kolmessa arvokisassa vuoden aikana. Kahdet seurajoukkuei-
den cMAS World cup -kilpailut valmistivat heitä hyvin kohti  
kesän EM-kisoja.

Vuoden 2014 parhaasta suorituksesta vastasi terhi ikonen sijoittu-
malla kolmanneksi EM-kilpailuissa 1500 metrin räpyläuinnissa uudella 
Suomen ennätyksellä 13.32,56. Ville Kotikuusi sijoittui kisoissa 10. sijalle 
50 metrin stereoräpyläuinnissa ja Panu Sipilä samassa lajissa sijalle 13.

Räpyläuinnin taso maailmalla on noussut viimeisen vuoden aikana 
aivan uudelle tasolle. Jos haluaa päästä huipulle, on sen eteen oltava 
valmis tekemään tinkimätöntä työtä. Vuosi oli täynnä haasteita mutta 
myös erittäin antoisa. tästä on hyvä jatkaa.

KiMMO KORJA,  PuHEEnJOHtAJA

Lajimme koki kuluneena vuonna aimo 
kehitysharppauksen hyvään suuntaan. En-
simmäiset turskasaaliit saatiin Helsingin 
kesäkuisessa venekilpailussa. turskasaaliit 
haetaan syvältä, ja lajillemme tärkeä va-
paasukellustaito tulee painottumaan ki-
soissa jälleen enemmän pitkään vallin-
neen rantakalastuksen vastapainoksi.

Kilpailutoimintaa kehitettiin alueelli-
sesti syventämällä järjestävien seurojen 
osaamista kilpailujen järjestämisessä. Seit-
semän kotimaisen osakilpailun järjestämi-

nen seitsemällä eri paikkakunnalla sitouttaa ihmisiä laajasti lajiin ja tuo 
samalla myös näkyvyyttä.

Kotimaan kilpailukausi oli onnistunut ja kilpailun taso oli jälleen kor-
kea. norjan PM-kilpailut onnistuivat erinomaisesti Suomen saavuttaes-
sa hopeaa ja pronssia sekä joukkuekultaa. MM-kilpailut Perussa jäivät 
hieman alle tavoitteen. Joukkueen kansainvälinen kokemattomuus näkyi 
tuloksissa, ja sijoitukset olivat hieman alle puolenvälin.

tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että nuorille kertyy kilpailuko-
kemusta, ja nuorten taso on nyt Suomessa kovaa luokkaa. tanskan Sto-
re Belt -kilpailussa Suomi voitti hopeaa ja pronssia sekä joukkuekullan. 
Kaiken kaikkiaan vuoden 2014 kilpailutavoitteet saavutettiin MM-kilpai-

luita lukuun ottamatta erittäin hyvin.
Sukelluskalastus on viime vuosina kasvattanut jatkuvasti suosiotaan 

kotimaassa. Vuonna 2014 oli noin 70 aktiivista kilpailijaa 16 eri seuras-
ta. näistä aktiivisista harrastajista yli kymmenen on alle 24-vuotiaita ju-
nioriharrastajia. Kilpailujen keskimääräinen osallistujamäärä on noin 35. 
Harrastajia kotimaassa on arvioiden mukaan 300–600.

Lajimme on sosiaalisessa mediassa aktiivisesti esillä, ja vaikutus on jo 
nähtävissä: uutta, lajista kiinnostunutta tulijaa oli varsinkin kauden lop-
pukisoissa. Pohjoismainen yhteistyö on ollut tiivistä, ja yhdessä organi-
soidut kisat Pohjolan vesillä näyttelevät tärkeää roolia tulevaisuudessa.

tämä oli ensimmäinen puheenjohtajakauteni, ja tästä on hyvä jatkaa!

Antti OLin, PuHEEnJOHtAJA

Hannu Ahonen, puheenjohtaja, sihteeri
Juho Aalto, sarjapäällikkö
Miikka Hakkarainen, tiedotus

VapaasukeLLusVaLiokunnan pit-
kän tähtäimen tavoite on kasvattaa lajin 
harrastajamääriä ja luoda toimintaa seu-
ratasolla. tavoitteisiin pyritään koulutuk-
sen, monipuolisen toiminnan ja tiedotta-
misen kautta. Vuonna 2014 onnistuimme 
hyvin näissä toimissa. Kesän sukelluslei-
rit olivat täynnä, ympäri maata järjestettiin 
monta peruskurssia ja introa, kilpailuja oli 
useita ja osallistujamäärät niissä kasvoivat. 
Heti vuoden alussa järjestettiin Hämeen-
linnassa matalan osallistumiskynnyksen 
kisa, jossa edellisen vuoden koulutustoi-

minnan tulokset oli nähtävissä. Kilpatoimintaan saatiin uusia harrastajia, 
ja kevään SM-kisatkin olivat suurimmat moneen vuoteen. SM-kisoihin 
osallistui paljon ulkomaalaisia kilpailijoita, mikä on tavoite jatkossakin. 
SM-kisat olivat jälleen kerran kovatasoiset, ja Mikko Pöntisen pituussu-
kellus räpylöillä, 250 m, ylsi kauden kärkitulokseksi maailmanlaajuisesti.

Kesän syvyyssukellusleirit ovat yksi virkistyssukelluspuolen koho-
kohtia. tänäkin vuonna leirit täyttyivät kapasiteettiaan myöten, ja oli 
hienoa huomata kehitystä sukellussyvyyksissä. Osaaminen ja harjoitte-
lu lajin parissa ovat selkeästi lisääntyneet. Syvyyssukellus on vapaasukel-
luksen varmasti kiehtovin puoli, mutta siihen liittyy myös monia riskejä, 
jotka ovat olleet esillä lajin kattojärjestön AidA internationalin toimin-
nassa. turvallisuuteen kiinnitetään paljon huomiota, ja Suomessakin on 
tarkoitus uudistaa käytäntöjä ja turvajärjestelyjä.

Lajin taso on kilpailussa noussut kansainvälisesti viime vuosina, min-
kä taustalla on järjestelmällinen valmennuksen kehittyminen. Suomen 
miesten joukkue (mikko anttonen, mikko pöntinen ja antero 

joki valmentajanaan johanna nordblad) sijoittui joukkueiden maail-
manmestaruuskisoissa pronssisijalle, mutta pysyminen maailman huipul-
la vaatii kehitystä valmennustoiminnassa. Maajoukkuetoiminnassa vuosi 
keskittyikin valmennustoiminnan ideointiin.

Valmennustoiminnalla on tarkoitus antaa myös virkistyssukellukseen 
ja nuorisotoimintaan työkaluja. Harjoittelu, huomioiden eri ikäryhmien 
tarpeet ja rajoitteet, vaatii osaamista, mitä koulutuksessa tullaan tarjo-
amaan. Valmennuskoulutuksen lisäksi vuonna 2015 saadaan helpotusta 
vapaasukelluksen kouluttajapulaan, kun pitkän työn tuloksena saadaan 
uusia kouluttajia. Kouluttajien avulla voimme tarjota vapaasukelluskurs-
seja enemmän ja laajemmalle alueelle.

MiKKO AnttOnEn, PuHEEnJOHtAJA

uppopallovaliokunta

Valiokunnan kokoonpano
Kimmo Korja, puheenjohtaja
Ketevan Liedenpohja, maajoukkuevalmennus  
ja lajin kehittäminen 
Andrei Malkow, valmennus
Antero Hammar, valmennus 
Marja-Liisa Kotikuusi, sihteeri, markkinointi
Kalevi turkka, varustehuolto, yleisasiat 
Ville Kotikuusi, webmaster 

Valiokunnan kokoonpano

Valiokunnan kokoonpano

Mikko Anttonen, puheenjohtaja, tiedotus
Hannu Mattila
Viljami tabell, nuorisotoiminnan kehitys
Jaakko Pasanen, leiritoiminta
Mikko Pöntinen, varapuheenjohtaja, maajoukkuetoiminta
timo Pöntinen, koulutus, leiritoiminta

Valiokunnan liittokouluttajat
Jonérik Ekström
timo Pöntinen
Kaj toivola

Antti Olin, puheenjohtaja, kansainvälinen toiminta
Kim Jaatinen, varapuheenjohtaja, nuoriso- ja ympäristöasiat
Ville Lahikainen, kilpailutoiminta, turvallisuus
tapio Salakari, tiedotus, tulospalvelu, lajiesittelyt
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Vuoden menestyjät

Liiton pronssinen 
ansiomerkki ja -mitali
andersin Minna   Parikkalan Sukeltajat ry
anttonen Mikko  Kuopion urheilusukeltajat ry
erLin tatu  Saaristomeren Sukeltajat ry
Föhr tarmo  Kuopion urheilusukeltajat ry
haikara Outi  Mursut ry
hakaLa Kalle  Kuopion urheilusukeltajat ry
heikkinen Sami  Kuopion urheilusukeltajat ry
heLminen Saija  Sukellusseura H20 ry
hiipakka Petri  Saaristomeren Sukeltajat ry
honkanen Reijo  Kuopion urheilusukeltajat ry
huotarinen Merja Valkeakosken urheilusukeltajat ry
impoLa Marko  Mursut ry
joensuu Janne  Lakeuden Sukeltajat ry
jormaLainen Kaarina Oulun Vesimiehet ry
jormanainen Antti Lakeuden Sukeltajat ry
kariLa Kristiina  Sukeltajaliitto ry
kasteLLi Janne  Mursut ry
keränen Kari  Mursut ry
koiVisto Mika  Mursut ry
kortesoja Harri  Lakeuden Sukeltajat ry
Lauro Juha  Sukellusseura H20 ry
Lehto tiina  Parikkalan Sukeltajat ry
LjungqVist Lauri  Saaristomeren Sukeltajat ry
Lukkarinen Antti  Mursut ry
nurmeLa Jaakko  Bottom club ry
marjakuusi Juho  Sukellusseura H20 ry
mattiLa Pekka  Oulun Vesimiehet ry
mäntyLä Marko  Sukellusseura H20 ry
paajanen Heini  Parikkalan Sukeltajat ry
passi Mika  Lakeuden Sukeltajat ry
pernu Mirja  Mursut ry
raiVio tarja  Mursut ry
rajaLampi Jukka  Lakeuden Sukeltajat ry
rajaniemi Seppo  Lakeuden Sukeltajat ry
rantanen Manne  Saaristomeren Sukeltajat ry
riihimäki Markus  Oulun Vesimiehet ry
risLakeus Pertti  Lakeuden Sukeltajat ry
seitoja Kari  Parikkalan Sukeltajat ry
soikkeLi Pekka  Parikkalan Sukeltajat ry
Viirret Sami  Mursut ry
VikkuLa Mikko   Sukeltajaliitto ry
Väärä Vesa-Matti   Saaristomeren Sukeltajat ry
ämmänkoski Anssi Lakeuden Sukeltajat ry

2014Myönnetyt ansiomerkit
Liiton hopeinen 
ansiomerkki ja -mitali
Forsén Erland  Mursut ry
gustaVsson Minna Sukellusseura calypso ry
haLaVa Heli  Sukeltajaliitto ry
haLonen Juha  Kuopion urheilusukeltajat ry
hartikainen Pentti Kuopion urheilusukeltajat ry
herronen Jouni  Oulun Vesimiehet ry
huttunen tapio  Saaristomeren Sukeltajat ry
järVinen ilkka   Saaristomeren Sukeltajat ry
karttunen timo  Kuopion urheilusukeltajat ry
nuotio Sari  Sukeltajaliitto ry
peLtonen tapio  club Aquarius ry
tuunainen Virpi  Sukeltajaliitto ry
Vahteri Petri  Saaristomeren Sukeltajat ry
Verkkomäki Riku  Sukeltajaliitto ry

Liiton kultainen ansiomerkki ja -mitali
rautiainen Mika  Sukeltajaliitto ry

Liiton standaari
kiVikoski Heikki  club Aquarius ry
heLminen Jaakko   Sukellusseura calypso ry

cMAS P4 -kortti
hämäLäinen Hannu  Joensuun urheilusukeltajat ry
kuusinen Jarmo  Voimasukeltajat ry
Lehtimaa Ari  Lakeuden Sukeltajat ry
Leinonen Markku  Joensuun urheilusukeltajat ry
Lepistö Petri  Lakeuden Sukeltajat ry
paLoniemi Esko  Lakeuden Sukeltajat ry
peLLikka Ari  Kangasalan VPK Sukellusosasto ry
peLtoLa Kari   Joensuun urheilusukeltajat ry
saVoLainen Kari  Sukeltajaliitto ry
sinkkonen tero   Joensuun urheilusukeltajat ry
suojoki Perry  Sukeltajaliitto ry

sukeLtajaLiiton palkitsemissääntöjä muutettiin niin, että 
vuoden 2014 parhaat palkitaan vasta Liiton kevätkokouk-
sessa 2015, jolloin voidaan ottaa huomioon koko toiminta-
vuoden aikana kertyneet ansiot.
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Vapaasukellus

KIsATuloKsIA

 Hämeenlinna NO FINS, 
11.1. Hämeenlinna

Vapaasukelluksen allaslajien SM-kisat,  
24.–25.5. Hämeenlinna

dnf
Sija nimi pituus (m)

1 Mikko Pöntinen 160

2 Mikko niemeläinen 130

3 Jyri Vehmaskoski 124

StA
Sija nimi min s

1 Mikko Pöntinen 5 37

2 Veera López-Lehto 5 32

3 Lauri Vuosalmi 5 2

dnf nAiSEt
Sija nimi Maa pituus (m)

1 Paula Hietanen fin 119

2 Anette Rafen Ottzen dK 114

3 Marina Efremova RuS 108

dyn nAiSEt
Sija nimi Maa pituus (m)

1 Anette Rafen Ottzen dK 154

2 Marina Efremova RuS 144

3 Elena Bondareva RuS 125

4 Paula Hietanen fin 124

5 Jenni uimonen fin 121

dnf MiEHEt
Sija nimi Maa pituus (m)

1 Mikko Pöntinen fin 153

2 Mikko niemeläinen fin 140

3 Jaakko Keskitalo fin 134

dyn MiEHEt
Sija nimi Maa pituus (m)

1 Mikko Pöntinen fin 250

2 Mikko niemeläinen fin 200

3 Mikko Anttonen fin 195

StA nAiSEt
Sija nimi Maa min s

1 Marina Efremova RuS 4 58

2 Anette Rafen Ottzen dK 4 13

3 Jenni uimonen fin 3 59

StA MiEHEt
Sija nimi Maa min s

1 timo Kinnunen fin 7 11

2 Antero Joki fin 6 8

3 Lauri Vuosalmi fin 5 55

SM

SM

SM 2.

PEKKA tuuRi

•	sta  staattinen hengenpidätys  
•	dnF pituussukellus ilman räpylöitä  
•	dyn pituussukellus räpylöillä  
•	Fim köysiavusteinen syvyyssukellus  
•	CnF syvyyssukellus ilman räpylöitä  
•	Cwt syvyyssukellus räpylöillä  

sukeLtajaLiitto toimii puhtaan urheilun puolesta yhteistyössä Suomen Antidoping-

toimikunta ADT ry:n kanssa. Liitolla on oma antidopingohjelma, ja urheilijoitamme 

testataan säännöllisesti.  Vuonna 2014 testattiin 15 sukelluslajien urheilijaa.

Näin luet kisatuloksia

kiLpaiLuista ilmoitetaan tulokset SM-kisoista sekä 
kansainvälisistä arvokisoista.  tuloslistoissa ilmoitetaan 
kolme parasta ja suomalaisten sijoitukset.
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Vapaasukelluksen joukkueiden MM-kisat, 
16.–27.9. Sardinia, Italia

SM-SARJA
1. Hämeenlinnan Sukeltajat

2. Riihimäen urheilusukeltajat 

3. Pietarsaaren urheilusukeltajat diving-80

PM-KiSAt, MiEHEt
22.–23.2. tuRKu
1. norja

2. Ruotsi

3. Suomi

4. tanska

PM-KiSAt, nAiSEt
22.–23.2. tuRKu
1. Ruotsi

2. norja

3. Suomi

A-nuORtEn SM-SARJA
1. urheilusukeltajat

2. Riihimäen urheilusukeltajat

3. naSut 

B-nuORtEn SM-SARJA
1. Hämeenlinnan Sukeltajat

2. urheilusukeltajat

3. Vesikotkat

nuORtEn EM-KiSAt  
25.–26.10. MüLHEiM, SAKSA
1. Kolumbia

2. tanska

3. Saksa

4. Suomi

Uppopallo

KIsATuloKsIA

MiEHEt
cWt StA dyn KAiKKi

Sija nimi pisteet pisteet pisteet pisteet

1 Mikko Anttonen 55 73,8 100 228,80

2 Mikko Pöntinen 80 86 118 284

3 Antero Joki 41 75,2 91 207,20

MiEHEt,  KOKOnAiSPiStEEt
Maa kokonaispisteet

RuS 802

cH 779,30

fin 720

nAiSEt,  KOKOnAiSPiStEEt
Maa kokonaispisteet

RuS 773,70

JP 653,40

cH 635,70
JAAKKO ALA-HiiRO

MiKKO AnttOnEn
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PM-kilpailut 26.–27.9. 
Kristiansand, Tanska

MM-kilpailut 1.–2.11. 
Lima, Peru

RäpyläuintiSukelluskalastus
SM-kilpailut 26.–27.7. 
Mossala, Houtskär

EM-kilpailut 27.7.-2.8. Lignano Sabbiadoro, Italia

KIsATuloKsIA

1. Matti Pyykkö

2. Antti Olin

3. Mika Karhu

4. tero Vaara

5. Kim Jaatinen

6. Ville Lahikainen

7. Joni Kettunen

8. Jesper Levonen

9. Pertti Laakso

10. Jukka Levonen

11. Samuli Raitmaa

12. Mikael Raitokari

13. Sami Mikkola

14. Jukka Rapo

15. Petri Raitokari

16. Riku Leimola

17. niko Stenberg

18. Jan-Erik Paimander

19. Kimmo Hohkuri

20. Jussi Mattila

21. Mikael Korkee

22. niklas Saari

23. Juha Visuri

24. tapio Salakari

25. Vesa-Matti Väärä

26. Marko Ahde

27. Jani Siivonen

28. Sami Virkki

29. Joona Hurnanen

30. Joni Onnela

31. Rami Raekangas

1. Johan nielsen, tanska

2. Matti Pyykkö

3. Kim Jaatinen

8. Jukka Rapo

10. Jukka Levonen

13. Jani Siivonen

15. Jussi nuutinen

16. Antti Olin

00 Mika Karhu (ei kalaa)

00 Joni Kettunen (ei kalaa)

00 Riku Leimola (ei kalaa)

1. Xavier Blanco, Espanja

2. Samule thomas, Espanja

3. Santiago Lopez, Espanja

38. niklas Saari

41. Kim Jaatinen

00 Juha Siitonen (ei kalaa)

00 Joose Seppälä (ei kalaa)

miehet
50 M SuKELLuS
Sija      Maa          aika

50 M StEREORäPyLäuinti
Sija Maa aika

800 M RäPyLäuinti
Sija Maa aika

100 M StEREORäPyLäuinti
Sija Maa aika

naiset
400 M RäPyLäuinti
Sija       Maa         aika

1 500 M RäPyLäuinti
Sija Maa aika

Kaikki tulokset löytyvät 
CMAs:n kotisivuilta 
osoitteessa www.cmas.org

Vene-SM-kilpailut 29.6. Helsinki

yLEinEn SARJA JOuKKuEKiLPAiLu
1. Mika Karhu

2. Jukka Levonen

3. Juha Siitonen

1. Mika Karhu, Jaakko tuomas

2. Juha Siitonen, Pauli Seppinen

3. Jukka Levonen, Kimmo Hohkuri

1. Pavel Kabanov   Venäjä 13,85

2. Loukas Karezopoulo Kreikka 14,55

3. Martin Mazac tsekki 14,77

22. Panu Sipilä Suomi 16,32

28. Ville Kotikuusi Suomi 17,51

1. Jakub Jarolim  tsekki 19,21

2. dmitri Seryakov   Venäjä 19,41

3. Viktor Kondratyev   Venäjä 19,42

10. Ville Kotikuusi Suomi 20,70

13. Panu Sipilä Suomi 21,91

1. Jakub Jarolim  tsekki 42,50

2. dzmitry gavrilov   Valkovenäjä 42,52

3. dmitri Seryakov   Venäjä 42,59

13. Panu Sipilä Suomi 47,27

14. Ville Kotikuusi Suomi 47,85

1. Vasilisa Kravchuk   Venäjä 3:18,75

2. Anastasia Antoniak  ukraina 3:18,86

3. Elena Kononova Venäjä 3:21,72

9. ikonen terhi Suomi 3:25,64

1. nadezhda Borisova   Venäjä 6:56,02

2. iulia chumak  ukraina 6:59,62

3. yevgeniya Oleynikova ukraina 7:00,22

4. ikonen terhi Suomi 7:00,57

1. nadezhda Borisova   Venäjä 13.15,72

2. iulia chumak  ukraina 13.26,85

3. ikonen terhi Suomi 13.32,56

 ME

 SE

 SE

 SE

 ME
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CMAS WORLD CUP NRO 2, 
14.–16.3. Lignano Sabbiadoro, Italia

miehet
50 M SuKELLuS
Sija   Seura     Maa aika

50 M StEREORäPyLäuinti 
Sija    Seura       Maa aika

100 M StEREORäPyLäuinti 
Sija     Seura      Maa aika

KIsATuloKsIA

CMAS WORLD CUP NRO 5, 
26.–27.4. Praha, Tsekki

naiset
400 M RäPyLäuinti
Sija    Seura     Maa aika

400 M RäPyLäuinti
Sija     Seura       Maa aika

800 M RäPyLäuinti
Sija    Seura      Maa aika

ViLLE KOtiKuuSi

1. Alexsandre noir Pays Aix   Ranska 15,16

2. Martin Mazác Laguna tsekki 15,11

3. niclas cochou Lorientais Ranska 15,41

15. Ville Kotikuusi Kou Suomi 16,71

21. Panu Sipilä Kou Suomi 17,37

1. dmitry Seryakov Jaroslavn   Venäjä 19,74

2. Jacob Jarolìm Laguna tsekki  20,05

3. Jiri Manasek Laguna tsekki 20,65

4. Ville Kotikuusi Kou Suomi 20,85

8. Panu Sipilä Kou Suomi  21,64

1. dmitry Seryakov Jaroslavn   Venäjä 43,87

2. Jacob Jarolìm Laguna tsekki 44,19

3. Alex neumann Paris Palm Ranska 45,87

4. Ville Kotikuusi Kou Suomi 47,82

8. Panu Sipilä Kou Suomi 47,92

1. Valeria Baranovskaya Rostov   Venäjä 1:29,59

2. Vasilisa Kravchuk Kemerovo   Venäjä 1:31,09

3. Vera ilyushina novosibirski   Venäjä 1:33,51

16. terhi ikonen taursu Suomi 1:41,65

1. Vasilisa Kravchuk Kemerovo   Venäjä 3:21,21

2. Zuzanna Svozilova  Olomouc   ukraina 3:24,56

3. Svitlana Zhukowa Aqualeader   ukraina 3:25,28

5. terhi ikonen taursu Suomi  3:26,81

1. nadejda Borisova Moscov   Venäjä 7:06,34

2. terhi ikonen taursu Suomi 7:09,65

3. iulia chumak Aqualeader   ukraina  7:10,57

SE

A

A

seura                                             Lyhenne

Kouvolan uimarit ry            Kou
tampereen urheilusukeltajat ry         taursu
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KIsATuloKsIA

Laji ikäluokka nimi aika Kipailu

Vuoden 2014 aikana tehdyt Suomen ennätykset, 50 m allas

200 m räpyläuinti  A-naiset      terhi ikonen                1.41,65         Praha, 26.4. 

200 m räpyläuinti  A-naiset      terhi ikonen  1.41,57         Praha, 27.4. 

200 m räpyläuinti  A-naiset      terhi ikonen  1.41,07        gliwice, 24.5. 

200 m räpyläuinti  A-naiset      terhi ikonen  1.41,02        gliwice, 25.5. 

400 m räpyläuinti  A-naiset      terhi ikonen  3.25,64        Lignano, 29.7. 

800 m räpyläuinti  A-naiset      terhi ikonen  7.00,57        Lignano, 31.7. 

1500 m räpyläuinti  A-naiset      terhi ikonen  13.34.07        Lignano, 1.8. 

1500 m räpyläuinti  A-naiset      terhi ikonen  13.32.56        Lignano, 2.8.

100 M StEREORäPyLäuinti
Sija     Seura        Maa aika

50 M StEREORäPyLäuinti
Sija     Seura       Maa aika

400 M RäPyLäuinti
Sija      Seura      Maa aika

800 M RäPyLäuinti
Sija   Seura      Maa aika

CMAS WORLD CUP NRO 6, 24.–25.5. Gliwice, Puola

KiMMO KORJA

Räpyläuinnin taso maailmalla 
on noussut aivan uusille asteille 
toimintavuoden 2014 aikana.

miehet
50 M SuKELLuS
Sija     Seura     Maa aika

1. Jan Malkovski tc fez Berlin   Saksa 15,20

2. Max Poschart tc fez Berlin   Saksa 15,25

3. Malte Striegler nemo Plauen   Saksa  15,34

12. Panu Sipilä Kou Suomi 16,72

15. Ville Kotikuusi Kou Suomi 16,99

1. dmitry gavrilov dosaaf Valkovenäjä 43,92

2. Aliaksei Skalazub dosaaf Valkovenäjä 45,22

3. Otakar novotny KP Pardabice tsekki 46,70

6. Ville Kotikuusi Kou Suomi 47,29

7. Panu Sipilä Kou Suomi 47,95

1. dmitry gavrilov dosaaf Valkovenäjä 20,21

2. Ville Kotikuusi Kou   Suomi 20,56

3. Aliaksei Skalazub dosaaf Valkovenäjä 20,67

4. Panu Sipilä Kou Suomi 21,89

 

naiset
200 M RäPyLäuinti
Sija    Seura       Maa aika

SE

1. Barbora Sladeckova SKP Olomouc tsekki 1:35,70

2. carolin Haase tSc Rostock   Saksa 1:37,00

3. Katarzyna truszczýnska Laguna 24 torun Puola 1:39,64

4. terhi ikonen taursu Suomi 1:41,07

 

1. terhi ikonen taursu Suomi 3:26,60

2. carolin Haase tSc Rostock   Saksa 3:30,53

3.  Josepha Mühlig tc fez Berlin   Saksa 3:35,78

 

1. terhi ikonen taursu Suomi 7:09,36

2. carolin Haase tSc Rostock   Saksa 7:17,76

3. Katarzyna truszczýnska Laguna 24 torun Puola 7:26,32
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KIsATuloKsIA

Sukelluskuvauksen 
PM-kilpailun 2014 tulokset

a. makro, pohjoismaiset  

Vedet, pisteet

1.  Jonna Bergström, 175
2. Klas Malmberg, 48
3. Johan Björklund, 30
6. Mikko Saareila, 18
9. Jukka Suoniemi, 11

B. normaaLi/LaajakuLma 

sukeLtajan kanssa,  

pisteet

1. Petteri Viljakainen, 175
2.  Vidar Skalevik, 170
3.  Anders nyberg, 143
5. Pekka tuuri, 136
6. Mikko Saareila, 119
8. Mika Saareila, 58
12. Jukka Suoniemi, 42
20. Johan Löfgren, 20

23. Eero Hällfors, 9
26.  Ari nieminen, 3
27. Pauli Sorsakari, 3

C. normaaLi/

LaajakuLma  

iLman sukeLtajaa,  

pisteet

1. Mikko Saareila, 204
2. Vidar Skalevik, 128
3. Jonna Bergström, 121
9. Pekka tuuri, 68
18. Petteri Viljakainen, 28
20. Jukka Suoniemi, 19
21. Mika Saareila, 19
24. Johan Löfgren, 12
25. Eero Hällfors, 10
26. Ari nieminen, 9
27. Mikko Valtonen, 1

d. kaLa,  

pohjoismaiset  

Vedet, pisteet

1. Pekka tuuri, 135
2. Mika Saareila, 65
3. Jonna Bergström, 45
6. Mikko Saareila, 33
8. Jukka Suoniemi, 9

e. teemasarja:  

Liike, pisteet

1. Annika Persson, 119
2. Klas Malmberg, 99
3. Martin Hanell, 45
4. Mika Saareila, 25
6. Jukka Suoniemi, 19
7. Pauli Sorsakari, 18
9. Petteri Viljakainen, 12
 

Tuomarit: Stefan Beskow, Alex Dawson, Kent Forsén

Vuoden sukeLLuskuVa

mutka pitkäks, Mikko Saareila

sarja a: makrokuVat

1. Kuka sinä olet? Jukka Suoniemi
2. Sammaleläin ja koppis. Mikko Saareila
3. Ahvenen kutu. Mikko Saareila

sarja B: kotimaa

1. Harppauskerros. teemu Lakka
2. Entin jalat. Mikko Saareila
3. Lepopaikka. Mika Saareila

sarja C: uLkomaat

1. diving buddy. Heidi Strengell
2. fly away. Mika Saareila
3. temple cave. Mikko Saareila
Kunniamaininta: Ruori. Eero Hällfors

sarja d: aLLaskuVat

1. Pallokala. Mikko Saareila
2. Etelän lämpöä. Johan Löfgren
3. Vauvauimari. Mikko Saareila

sarja e:  teema: mansikkapaikka

1. Mutka pitkäks. Mikko Saareila
2. Hauki uhrialttarilla. Mika Saareila
3. imukupit. Ari nieminen
Kunniamaininta: Mahtimänty. Mikko Saareila

sarja F: pintakuVat

1. divers of the clouds. tomi Mustonen
2. uimamaisteri Minttu. Mika Saareila
3. Sukeltajan paratiisi auringonlaskulla. Mikko Valtonen
Kunniamaininta: Sammakko. Mikko Saareila

sarja g: Videot

Vain yksi osallistuja, sarjaa ei arvosteltu.

sarja h: nuorten kuVat

1. Kurkistelija. tuuli Pohjonen
2. Ei voi olla totta! tuuli Pohjonen
3. Sateenkaarikala. tiina Boman

Tuomarit Pekka Tuuri ja Petteri Viljakainen

Sukelluskuvauksen 
SM-kilpailun 2014 tulokset

finn REfSnES

VidAR SKåLEViK

MiKKO SAAREiLA

kokonaiskiLpaiLu 

(sarjojen yhteen-

Lasketut pisteet)

1. Jonna Bergström, 392
2. Mikko Saareila, 374
3. Annika Persson, 369
4. Pekka tuuri, 339
7. Petteri Viljakainen, 215
10. Mika Saareila, 167
18. Jukka Suoniemi, 100
24. Johan Löfgren, 32
25. Pauli Sorsakari, 21
26. Eero Hällfors, 19
27. Ari nieminen, 12
28. Mikko Valtonen, 1
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Tilinpäätöstiedot

Sukeltajaliitto ry 
BudJEttiVERtAiLu

BudJEtti
2014

tiLinPäätöS
2014

tiLinPäätöS
2013

Laitesukellus- ja tulot 66 220 36 207 62 263
turvallisuusvaliokunta

Menot 73 100 58 965 60 503

yhteensä -6 880 -22 758 1 760

nuorisovaliokunta tulot 31 050 21 703 25 865

Menot 41 130 25 358 29 849

yhteensä -10 080 -3 655 -3 984

Räpyläuintivaliokunta tulot 14 200 3 905 8 379

Menot 25 035 10 518 15 581

yhteensä -10 835 -6 613 -7 202

uppopallovaliokunta tulot 33 300 22 210 15 314

Menot 50 050 38 461 36 714

yhteensä -16 750 -16 251 -21 400

Vapaasukellusvaliokunta tulot 10 050 5 621 7 870

Menot 19 150 14 144 16 547

yhteensä -9 100 -8 523 -8 677

Sukelluskalastusvaliokunta tulot 13 850 33 888 101 611

Menot 24 840 45 813 116 767

yhteensä -10 990 -11 925 -15 156

tiedotustoiminta tulot 3 000 4 290 1 164

Menot 27 200 28 852 34 276

yhteensä -24 200 -24 562 -33 112

Julkaisutoiminta tulot 134 000 113 808 105 896
* erittely alla

Menot 134 000 119 928 142 981

yhteensä 0 -6 120 -37 085

Hallinto tuotot 13 711 1 343

Menot 362 950 379 055 338 514

yhteensä -362 950 -365 344 -337 171

Kansainvälinen toiminta tuotot 40 000 32 910

Menot 51 500 41 240 12 455

yhteensä -11 500 -8 330   -12 455

Varainhankinta tulot 351 500 304 699 300 440
(ei sisällä lehden tilausmyyntiä)

Menot 55 500 25 277 13 666

yhteensä 296 000 279 422 286 774

Avustukset tulot 160 000 160 000 173 000

yhteensä 160 000 160 000 173 000

tilikauden tulos tulot 857 170 752 952 803 145

Menot 864 455 787 611 817 853

-7 285 -34 659 -14 708

Poistot hallinnossa

        tiLikauden tuLos -7 285 -34 659  -14 708

Budjettivertailu – tilinpäätös 2014

Sukeltaja-lehti materiaalit tuLOS

BudJEtti 2014 -60 000 60 000 0

tOtEutunut 63 711 57 591 -6 120

juLkaisutoiminnassa on oman 
koulutusmateriaalituotannon ja 
-myynnin lisäksi myös Sukeltaja-lehti 
ja sukelluskuvaustoiminta. 

LiitOn tALOudEStA:
•	tuLos 34 659 euroa 

alijäämäinen kun se 
vuonna 2013 oli 14 708 
euroa alijäämäinen

•	omatoimisen varain-
hankinnan nettotulos  
285 709 euroa, kun  
se vuonna  2013  
oli 297 124 euroa

•	Liiton oma pääoma 
146 222 euroa, kun 
se vuonna 2013 oli 
180 882 euroa

•	opetus- ja kulttuuri-
ministeriön myöntämä 
valtionavustus 160 000 
euroa

•	Liiton suurin yksit-
täinen tulonlähde ovat 
jäsenmaksutuotot 
262 444 euroa

•	suomen Punainen 
risti tuki Vapepa- 
sukeltajien koulutus- 
toimintaa 3499 eurolla.

Tasetiedot

Sukeltajaliitto ry
tASE

31.12.2014 31.12.2013

 Vastaavaa 

 pysyVät VastaaVat       

 Aineettomat hyödykkeet       

Aineettomat oikeudet 317,35 2 166,01

 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 317,35 2 166,01

 Aineelliset hyödykkeet    

 Koneet ja kalusto 8 132,02 10 842,69

 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 8 132,02 10 842,69

 Pysyvät vastaavat yhteensä 8 449,37 13 008,70

 VaihtuVat VastaaVat       

 Vaihto-omaisuus       

 tavarat 66 287,26 61 893,61

 Vaihto-omaisuus yhteensä 66 287,26 61 893,61

 Lyhytaikaiset saamiset       

 Myyntisaamiset 0,00 0,00

 Siirtosaamiset 34 010,42 42 526,61

 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 34 010,42 42 526,61

 Rahat ja pankkisaamiset 139 527,39 170 699,55

 VAiHtuVAt VAStAAVAt yHtEEnSä 239 825,07 275 119,77

 VastaaVaa yhteensä 248 274,44 288 128,47

 Vastattavaa 

 oma pääoma       

 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 180 881,98 195 590,27

 tilikauden voitto (tappio) -34 659,76 -14 708,29

 Oma pääoma yhteensä 146 222,22 180 881,98

 pakoLLiset Varaukset       

 Eläkevaraukset 22 630,00 23 273,00

 Pakolliset varaukset yhteensä 22 630,00 23 273,00

 Vieras pääoma       

 Lyhytaikainen vieras pääoma       

 Ostovelat 21 264,14 24 686,80

 Muut velat 4 636,81 8 498,90

 Siirtovelat 53 521,27 50 787,79

 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 79 422,22 83 973,49

 Vieras pääoma yhteensä 79 422,2 83 973,49

 VastattaVaa yhteensä 248 274,44 288 128,47
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www.sukeltaja.fi
SUKELTAJALIITTO Ry

www.facebook.com/sukeltajaliitto

sukeltaja.blogspot.fi

www.youtube.com, Sukeltajaliitto ry


