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Tapahtumien ja koulutusten päivämäärät saattavat muuttua 
toimintasuunnitelmassa esitetystä. 

Ajan tasalle päivitetyt tapahtumatiedot löytyvät www.sukeltaja.fi 
-sivujen tapahtumakalenterista.
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Hallitus
• edustaa jäsenistöä, vastaa toiminnasta ja 

taloudesta sekä toimii järjestön edunvalvo-
jana

• valvoo ja ohjaa harrastussukelluksen  
kehitystä

• valvoo ja ohjaa toiminnan laatua
• valvoo ja ohjaa eettisten sääntöjen noudat-

tamista
• valvoo ja ohjaa antidopingohjelman  

toteuttamista
• valvoo ja ohjaa tasa-arvon toteutumista 

Liiton toiminnassa
• päättää Liiton asiakirjojen julkisuudesta.

Liiton toimisto
• palvelee jäsenistöä
• pitää yhteyttä sidosryhmiin
• huolehtii Liiton taloudesta
• hallinnoi Liiton toimintaa
• tukee ammatillisesti valiokuntien toimintaa
• koordinoi pienkilpailulajien järjestämistä. 

Työvaliokunta
• suorittaa hallituksen sille antamat  

erillistehtävät.

Laitesukellus- ja turvallisuus- 
valiokunta
• kehittää sukellus turvallisuutta
• kehittää ja valvoo sukelluskoulutusta
• järjestää kouluttajakoulutusta
• järjestää ja koordinoi laitesukellustapahtu-

mia, -kilpailuja ja -seminaareja
• johtaa ja koordinoi sukellusturvallisuus- ja 

riskinhallintatyötä sekä Liitto- että seura-
tasolla

• kehittää sukeltajille sovellettua ensiapukou-
lutusjärjestelmää

• kehittää ja organisoi vapaaehtoisen pelastus-
palvelun sukellustoimintaa.

Nuorisovaliokunta
• kehittää sukellusturvallisuutta
• kehittää lasten ja nuorten toimintaa ja per-

hesukellusta
• järjestää ohjaaja- ja kouluttajakoulutusta
• järjestää yhteistyössä seurojen kanssa 

leikkimielisiä kilpailutapahtumia, leirejä ja 
muuta toimintaa.

Räpyläuintivaliokunta
• kehittää lajia
• kehittää ja ylläpitää kilpailujärjestelmää ja 

valmennusta
• tekee antidopingtyötä.

LIITON TOImINTa-ajaTus
Sukeltajaliitto kokoaa sukeltajat ja sukellusalan 
toimijat yhteen edistämään sukellusharrastuksen 
mahdollisuuksia ja toimimaan aktiivisesti veden-
alaisen ympäristön puolesta. 

LIITON aRVOT
 

Sukeltajaliiton arvot ovat
• avoimuus
• vastuullisuus
• vaikuttavuus.

PaINOPIsTEaLuEET 
VuONNa 2014
Toiminnan painopistealueet vuonna 2014 ovat
• kilpailulajien tuominen helposti lähestyttävik-

si ja vahvemmin mukaan nuorisotoimintaan
• viestintä suunnitelmallisemmaksi ja aktii-

visemmaksi
• harrastusmahdollisuuksien ja sukellusolosuh-

teiden edistäminen.

LIITON jÄsENET
Liitolla on jäseninä lähes 200 sukellusseuraa, 
kymmenkunta yhteisöjäsentä ja vajaa sata hen-
kilöjäsentä. Liiton jäsenyhdistykset voivat olla 
puhtaasti sukellusseuroja tai monilajiseuroja, 
joissa sukellus on yksi lajeista. Liiton yhteisöjäse-
niksi voidaan hyväksyä sukellusalalla toimivia yri-
tyksiä, oppilaitoksia tai oikeuskelpoisia yhteisöjä. 

LIITON ORGaNIsaaTIO
Liiton kevätkokous
• päättää jäsenmaksuista
• kuulee vuosikertomuksen ja päättää tileistä 

ja vastuuvapaudesta
• päättää ehdollepanotoimikunnan valitsemi-

sesta
• päättää muista asioista.

Liiton syyskokous
• päättää tulevan vuoden toimintasuunnitel-

masta
• päättää talousarviosta
• valitsee Liitolle puheenjohtajan ja jäseniä 

hallitukseen erovuoroisten tilalle
• päättää muista asioista.
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TaLOus
Liiton varsinaisia rahoituslähteitä ovat
• jäsenmaksut ja osallistumismaksut
• koulutusmateriaalien myynti ja tarvikevälitys  
• vakuutusmyynti
• ilmoitusmyynti
• yhteistyösopimukset
• valtionapu.

KOTImaIsET KOKOus-, 
KOuLuTus- ja 
NEuVOTTELuPÄIVÄT
Liiton edustaja osallistuu seuraaviin kokouksiin ja 
tilaisuuksiin:
• Liikunnan järjestöpäivät
• Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorgani-

saatio Valon kokoukset
• Olympiakomitean valtuuskunnan ja Olympia-

komitean kokoukset
• Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto 

ry:n vuosikokoukset ja hallituksen kokoukset 
• Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimi-

kunnan ja työvaliokunnan kokoukset
• lajiliittojen yhteiset koulutustilaisuudet
• muut vuoden aikana järjestetyt kokous- ja 

koulutustilaisuudet harkinnan mukaan.

sEuRaTOImINNaN KEHITTÄ-
mINEN ja TuKEmINEN
Seurojen toimintaedellytysten monipuolisuuden 
turvaamiseksi Sukeltajaliitto kehittää tasapuoli-
sesti ja pitkäjänteisesti kaikkia sukellusharrastuk-
sen osa-alueita. Liitto toimii jäsenyhdistystensä 
yhdyssiteenä ja edunvalvojana. Liiton ja seurojen 
sekä eri harrastemuotojen ja kilpailulajien välillä 
kehitetään tiivistä ja jatkuvaa vuorovaikutusta. 

Sukeltajaliitto seuraa sukelluksen kansain-
välistä kehitystä ja huolehtii seurojen tarvit-
semien palvelujen hankkimisesta, välittämisestä 
ja tuottamisesta. Liitto edistää sukellusseurojen 
perustamista ja tukee näiden toimintaa
• harjoittamalla valistus-, neuvonta- ja koulu-

tustyötä sekä suhdetoimintaa
• valvomalla harrastussukelluksen etua muun 

muassa lainsäädännössä, standardoinnissa 
ja liikuntapaikkarakentamisessa 

• kehittämällä sukellusturvallisuutta
• tukemalla ja kehittämällä monipuolista 

kunto- ja kilpaurheilua sekä nuorisotoimintaa
• laatimalla ja valvomalla harrastussukelluk-

sen koulutus-, turvallisuus-, kilpailu-, pal-
kitsemis-, antidoping- sekä eettisiä ja muita 
sääntöjä

• julkaisemalla ja välittämällä seurojen tarvit-
semaa koulutus- ja tiedotusmateriaalia

• edustamalla jäseniään ulkomailla ja yllä-

uppopallovaliokunta
• kehittää lajia
• kehittää ja ylläpitää kilpailujärjestelmää ja 

valmennusta
• tekee antidopingtyötä.

Vapaasukellusvaliokunta
• kehittää lajia
• kehittää ja ylläpitää kilpailujärjestelmää ja 

valmennusta
• kehittää sukellusturvallisuutta
• kehittää ja valvoo vapaasukelluskoulutusta
• tekee antidopingtyötä.

sukelluskalastusvaliokunta
• kehittää lajia
• kehittää ja ylläpitää kilpailujärjestelmää ja 

valmennusta
• tekee antidopingtyötä.

TOImIHENKILöT
Toiminnanjohtaja
• vastaa Liiton yleisjohdosta hallituksen ja 

työvaliokunnan ohjeiden mukaan 
• vastaa järjestö- ja yhteiskuntasuhteista
• toimii hallituksen ja työvaliokunnan 

esittelijänä
• hoitaa kansainvälisiä yhteyksiä.

Koulutuspäällikkö 
• kehittää Liiton koulutustoimintaa
• on valiokuntien käytettävissä koulutuksen 

asiantuntijana 
• osallistuu sukellusnormien ja standardien 

kehittämiseen
• toimii toiminnanjohtajan sijaisena.

Nuorisopäällikkö 
• kehittää Liiton nuorisotoimintaa 
• on valiokuntien käytettävissä lasten ja  

nuorten toiminnan asiantuntijana.

jäsenpalveluvastaava
vastaa
• jäsenpalvelusta
• ATK-rekisteristä
• muista toimistotehtävistä.

järjestöassistentti
vastaa
• jäsenpalvelusta
• Liiton kotisivujen päivittämisestä
• muista toimistotehtävistä.

Viestintäkoordinaattori
• vastaa Liiton viestinnästä
• vastaa Sukeltaja-lehden sisällön kokoami-

sesta ja yhteyksistä kirjoittajiin.



6

 aNTIdOPINGTOImINTa
Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan voi-
massa olevia urheilun antidopingsääntöjä. Liitto 
kehittää ja ylläpitää sukellusurheilun antidoping-
ohjelmaa. Kaikki Liiton maajoukkueurheilijat ja 
valmentajat sitoutuvat kirjallisesti noudattamaan 
Liiton antidopingohjelmaa.

EETTINEN Työ
Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan ja 
edistämään Sukeltajaliiton voimassa olevia eet-
tisiä sääntöjä. Vuoden 2013 aikana päivitetyt eet-
tiset säännöt hyväksytään Liiton kevätkokoukses-
sa vuonna 2014.

Kirjallinen sitoumus eettisten sääntöjen nou-
dattamisesta on eräs myöntämiskriteeri seurojen 
ohjaaja- tai kouluttajakorteille. Sitoumus vaadi-
taan myös Liiton toimintaan osallistuvilta
• valiokuntien jäseniltä
• kouluttajilta
• valmentajilta
• muilta toimitsijoilta.

Mikäli toimintaan osallistuu alle 18-vuotiaita,  
sitoudutaan lisäksi noudattamaan Lasten ja  
nuorten toiminnan eettisiä sääntöjä.

Tasa-aRVO
Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan ja 
edistämään tasa-arvoa ja tasapuolisia toimintata-
poja. Liiton ja sen jäsenyhdistysten toimintaan 
ovat tervetulleita kaikki sukelluksesta kiinnos-
tuneet riippumatta etnisestä taustasta, suku-
puolesta, uskonnosta tai maailmankatsomukses-
ta. 

Valiokunnat ohjaavat ja opastavat seuroja 
tasapuolisen toiminnan periaatteiden noudat-

pitämällä yhteyttä alan ulkomaisiin 
järjestöihin 

• tukemalla, ohjaamalla ja kannustamalla seu-
rojen vapaaehtoistyötä

• valvomalla ja kehittämällä sekä Liiton että 
seurojen järjestämän toiminnan laatua.

Sukeltajaliitto tukee seuroja niiden toiminnan ke-
hittämisessä. Liiton toimi- ja luottamushenkilöt 
ovat seurojen käytettävissä seuran toiminnan ke-
hittämisessä. 
• Seuroja avustetaan sääntöuudistusten 

laadinnassa ja muissa seuratoimintaan liit-
tyvissä asioissa. 

• Uusia seuroja avustetaan seuran perusta-
misessa.

• Sukeltajaliiton jäsenyyden hakemisprosessis-
sa avustetaan sekä seuroja että yhteisöjäse-
niksi pyrkiviä.

• Seuroja ohjataan ja neuvotaan erilaisten 
tukien hakemisessa.

• Seuroille annetaan käyttöön veloituksetta 
työkalu jäsenrekisterin ylläpitoon. 

• Tuplaturvavakuutuksen kautta Sukeltajaliiton 
jäsenseuroilla on voimassa vapaaehtoistyön-
tekijöiden tapaturmavakuutus ja toiminnan 
vastuuvakuutus. Jäsenten on mahdollista 
ottaa edullinen harrastesukeltajan tapatur-
mavakuutus. 

• Liikuntajärjestöjen yhteisen Teosto ja Gra-
mex -lajiliittosopimusten mukaisesti seurat 
voivat tilaisuuksissaan esittää musiikkia il-
man tekijänoikeuskorvauksia.

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

aLuETOImINTa
Sukeltajaliitto kannustaa seuroja alueelliseen yh-
teistoimintaan ja pyrkii tuomaan seuroja tiiviim-
min mukaan Liiton toiminnan suunnitteluun.

LIITON ja HaLLITuKsEN KOKOuKsET 2014

Tapahtuma aika Paikka Vastuutaho

Hallituksen kokous, vuoden avaus (+vlk) 11.1. Helsinki Toiminnanjohtaja

Hallituksen kokous 8.3. avoin Toiminnanjohtaja

Hallituksen kokous 5.4. Seinäjoki Toiminnanjohtaja

Kevätkokous 5.4. Seinäjoki Toiminnanjohtaja

Suunnittelukokous (hallitus/valiokunnat) 6.9. avoin Toiminnanjohtaja

Hallituksen kokous 7.9. avoin Toiminnanjohtaja

Hallituksen kokous 11.10. Raahe Toiminnanjohtaja

Syyskokous 11.10. Raahe Toiminnanjohtaja

Hallituksen kokous 13.12. avoin Toiminnanjohtaja
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sukelluksen vuosikymmenet 
suomessa
Sukeltajaliitto ja Suomen merimuseo kokoavat 
yhteistyössä eri vuosikymmenten tärkeimpiä ja 
mielenkiintoisimpia sukellusvarusteita ja -laittei-
ta Suomen merimuseon kokoelmiin. Suomen 
merimuseon päänäyttelyyn kuuluva Oivallusten 
olohuone avattiin vuonna 2010 ja se esittelee me-
riarkeologiaa, meriarkeologisen esineistön kon- 
servointia ja suomalaisen sukelluksen historiaa.

ympäristötoiminta  
Liitto työskentelee valtakunnallisesti vesiympä-
ristön parantamiseksi. Ympäristöalan sidosryh-
mä- ja asiantuntijaverkostoon pidetään yllä avoi-
mia ja aktiivisia yhteyksiä, ja heidän kanssaan 
tehdään yhteistyötä. 

Ympäristöasenne ja ympäristöosaaminen huo-
mioidaan kaikessa koulutuksessa.

Liitto välittää Sukeltaja-lehdessä ja internet-  
sivuillaan asiantuntevaa ja monipuolista ympä-
ristötietoutta. Ympäristötoimintaa tehdään näky-
väksi myös julistekampanjan avulla. Sukeltajien 
ympäristötuntemuksen edistämiseksi on julkaistu 
lajintunnistuskortteja.

Sukeltajaliitto toimii linkkinä havaintoja tekevi-
en sukeltajien ja havaintotuloksia tarvitsevien vi-
ranomaisten välillä.

Sukeltajaliitto hakee ulkopuolista rahoitusta 
Suomenlahti 2014 -vuodelle projektityöntekijän  
palkkaamiseksi kehittämään Liiton ympäristö-
asioita teemavuoden aikana.

sTRaTEGIaTyö 
Hallitus arvioi strategiaa jatkuvasti ja määrittelee 
vuosittain toiminnan painopisteet.

maRKKINOINTI ja VIEsTINTÄ 
Liitto panostaa nopeaan ja luotettavaan tiedo-
tukseen. Liitto tiedottaa aktiivisesti jäsenseuro-
jen ja tiedotusvälineiden suuntaan. Viestinnällisiä 
tavoitteita ovat lajin, sukellusseurojen ja niiden 
toiminnan markkinointi sekä sukellusharrastuk-
sen tunnettuuden parantaminen.

Liiton viestintäkoordinaattori vastaa Liiton 
viestinnästä ja sen kehittämisestä ja koordinoi 
kokonaisviestintää tekemällä tiiviistä yhteistyötä 
Liiton keskeisten toimijoiden sekä mediakentän 
kanssa. Valiokunnilla on omat nimetyt viestintä-
vastaavat.

Sisäisen tiedotuksen kanavat
• Sukeltaja-lehti
• www.sukeltaja.fi
• Facebook
• Seuraposti
• Norppaposti

tamisessa.
Sukelluskurssin pääsyvaatimukset täyttävän 

henkilön on voitava osallistua koulutukseen 
tasapuolisesti. Jatkokoulutukseen voi osallis-
tua minkä hyvänsä kansainvälisesti hyväksytyn 
sukelluskoulutusorganisaation antaman riittävän-
tasoisen pohjakoulutuksen perusteella.

Hallitukseen ja valiokuntiin pyritään asettamaan 
ehdolle henkilöitä, jotka edustavat jäsenistöä 
tasapuolisesti sukupuolijakaumaltaan ja alueelli-
sesti sekä muulta taustaltaan.

Erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden erityis-
tarpeet huomioidaan tapauskohtaisesti. Jokai-
selle tarjotaan mahdollisuus vedenalaisiin elä-
myksiin omien fyysisten ja henkisten kykyjen 
puitteissa.

LasTEN ja NuORTEN 
KILPaILuTOImINTa
Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan ja 
edistämään Lasten ja nuorten kilpailutoiminnan 
suosituksia.

Nuorisovaliokunta ohjaa kilpailutoimintaa 
järjestäviä valiokuntia ja seuroja suositusten 
seuraamisessa.

Kilpailutoiminnasta vastaavat valiokunnat si-
toutuvat
• noudattamaan Lasten ja nuorten kilpailu-

toiminnan suosituksia
• ohjaamaan kilpailutoimintaa järjestäviä 

seuroja Lasten ja nuorten kilpailutoiminnan 
suositusten noudattamisessa.

ymPÄRIsTöN ja VEdEN-
aLaIsEN KuLTTuuRI-
PERINNöN suOjELu
Sukeltaminen tarjoaa elämyksiä, joihin luonto 
kuuluu oleellisena osana. Sukeltajaliitto ja sen 
jäsenet sitoutuvat tukemaan ja edistämään sukel-
tajien vastuuntuntoista vesistöjen ja vesialueiden 
käyttöä sekä ympäristönsuojelua. 

Koulutuksessa ja sukellustapahtumissa otetaan 
huomioon ympäristökysymykset.

Seuroja kannustetaan kehittämään ympäristö-
asioihin liittyvää yhteistyötä alueensa ympäristö-
viranomaisten ja muiden ympäristöalan sidos-
ryhmien kanssa.

Sukeltajaliitto ja sen jäsenet sitoutuvat kun-
nioittamaan laivanhylkyjä ja muita veden alle jou-
tuneita kulttuurimuistomerkkejä.
• Hylkyjä ei vahingoiteta.
• Hylkyjen läheisyyteen ankkuroitaessa ollaan 

erityisen varovaisia.
• Hylyistä ei nosteta esineitä ilman hylyn 

omistajan lupaa.
• Uudesta hylkylöydöstä tehdään aina asian-

mukainen ilmoitus viranomaisille.
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KOuLuTusmaTERIaaLIN 
TuOTaNTO
Laitesukelluskurssien oppikirjamateriaalin uudis-
tus jatkuu. Vuosien 2010–2016 aikana julkaistaan 
erilliset oppikirjat eri kursseille. Laitesukelluksen 
peruskurssin, jatkokurssin ja snorkkelisukellus-
kurssin oppikirjat on jo julkaistu. Vuonna 2014 
julkaistaan sukellusturvallisuuskurssin oppikirja, 
jonka valmistuminen on siirtynyt aikaisempien 
projektien viivästymisen johdosta.

sIdOsRyHmÄT
jäsenyydet
• Confédération Mondiale des Activités  

Subaquatiques (CMAS)
• CMAS Europe
• European Underwater Federation (EUF)
• Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorgani-

saatio Valo 

• Opetus- ja kulttuuriministeriö
• Pelastusopisto
• Sisäasiainministeriö
• Sukellusmatkailualan toimijat
• Sukellustarvikeliikkeet
• Suomen Antidopingtoimikunta ADT
• Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK)
• Suomen Punainen Risti (SPR)
• Suomen Sukellus- ja ylipainelääketieteellinen 

yhdistys (SSLY)
• Suomen ympäristökeskus SYKE
• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes
• Ulkoilufoorumi
• Urheiluopistot
• Ympäristöministeriö
• Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastus-

liitto (SUH) 
• Urheilutyönantajat
• Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa)

muita sidosryhmiä
• Association Internationale pour le  

Développement de l’Apnée (AIDA)
• Divers Alert Network (DAN)
• Liikunnan kehitysyhteistyö, LiiKe
• Maa- ja metsätalousministeriö
• Meriturva
• Merivoimat
• Metsähallitus
• Museovirasto
• National Association of Diving Instructors 

(NAUI)
• Suomen merimuseo

• Kouluttaja-tiedote
• lajikohtaiset tiedotteet 
• seminaari- ja koulutustilaisuudet
• vuosikokoukset
• seura- ja aluekäynnit tarvittaessa/

pyydettäessä

Ulkoisen tiedotuksen kanavat
• Sukeltaja-lehti
• www.sukeltaja.fi
• Liiton esitteet
• messut ja muut vastaavat tilaisuudet
• seurojen tapahtumat
• lehdistötiedotteet /-tilaisuudet
• Urheilukalenteri
• TV ja radio
• Liikuntajärjestöjen viestintäkanavat

sukeltaja-lehti
Sukeltaja-lehti jaetaan jäsenetuna Sukeltajaliit-
toon kuuluvien seurojen jäsenille ja Liiton hen-
kilöjäsenille. Lisäksi lehteä levitetään irtonume-
romyyntiin Akateemisiin kirjakauppoihin kautta 
maan. 

Sukeltaja-lehden sisällön suunnittelusta vastaa 
toimitusneuvosto. Viestintäkoordinaattori kokoaa 
aineiston ja tilaa jutut sekä pitää yhteyttä lehden 
sidosryhmiin. Ilmoitusmyynti on ulkoistettu.  

Lehden toimitusneuvoston vastuulla on myös 
sukelluskuvauksen kilpailutoiminta. Sukellusku-
vauksen SM-kilpailut ja PM-kilpailut järjestetään 
vuosittain. Liitto tiedottaa myös ulkomaisista 
sukelluskuvaustapahtumista ja voi lähettää kil-
pailijoita niihin.

suhdetoiminta
• neuvottelut 
• yhteistyökumppaneiden huomioiminen
• huomionosoitukset
• seurojen merkkipäivät 
• Sukeltaja-lehden vapaakappaleet

seurojen tiedotustoiminnan 
tukeminen
Seurojen esilläoloa paikallisissa Suomi Vesillä 
-tapahtumissa tai vastaavissa tuetaan tarjoamal-
la käyttöön esitteitä ja muuta PR-materiaalia.

Seuroilla on mahdollisuus laittaa järjestämis-
tään tapahtumista ja koulutuksista ilmoitus 
www.sukeltaja.fi-sivujen tapahtumakalenteriin. 



9

KaNsaINVÄLINEN TOImINTa
Liitto on täysivaltaisena jäsenenä kansallisten 
sukellusliittojen kattojärjestössä CMAS:ssa ja Eu-
roopassa toimivien harrastussukellusorganisaati-
oiden järjestössä EUF:ssä. Liitto on myös CMAS 
Europen jäsen. Liitto tekee koulutusyhteistyötä 
NAUI:n ja DAN Europen kanssa.

Sukeltajaliitto ja Freediving Team Finland ovat 
AIDA Internationaliin yhteydessä ja tavoittee-
na on, että jatkossa Sukeltajaliitto olisi Suomen 
maaedustaja AIDA:n suuntaan.

Pohjoismaiset liitot pitävät yhteyttä säännöl-
lisesti.

Liitto seuraa alan kansainvälistä kehitystä osal-
listumalla kansainvälisiin tapahtumiin.

Liitolla on kansainvälisiä tuomareita uppopal-
lossa, räpyläuinnissa ja vapaasukelluksessa. 
Sukeltajia tuetaan heidän hakeutuessaan sukel-
lusalan kansainvälisten järjestöjen tehtäviin.

Liiton koulutuspäällikkö Mika Rautiainen toimii 
NAUI:n alue-edustajana (NAUI Regional Repre-
sentative) Suomessa. 

Talkoo- ja hyväntekeväisyysmatka 
Tansaniaan Liiton ystävyyskoululle

Marraskuussa toteutetaan talkoo- ja hyvänteke-
väisyysmatka Liiton ystävyyskoululle Tansaniaan. 

Matkalle osallistujat avustavat koululla raken-
nusprojektissa ja vievät koululle lahjoituksia. 
Osallistujat: ryhmäkoko noin 15 henkilöä. Mat-
kanjohtajina toimivat LiiKe ry:n toiminnanjohtaja 
Ari Koivu ja Sukeltajaliiton toiminnanjohtaja Sari 
Nuotio. Osallistujat vastaavat itse matkakustan-
nuksistaan. Matkalla sukelletaan Kilwassa ja Ma-
fialla. Vastaava matka toteutettiin vuonna 2009 
ja sen jälkeen LiiKe ry:n avustuskohteet ovat siir-
tyneet toiseen lääniin.
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NuORIsOVaLIOKuNTa
Nuorisovaliokunta koostuu valiokunnasta ja kah-
desta työryhmästä: liittokouluttajat ja nuorten 
ryhmä. Liittokouluttajat kehittävät Sukeltajaliiton 
snorkkelisukelluskoulutusta ja toimivat ohjaa-
ja- ja kouluttajakursseilla kouluttajina. Nuorten 
ryhmä on suunnitellut ja järjestänyt tapahtu-
mia erityisesti nuorille jäsenille. Seurojen nuo-
risotoimintaa tuetaan järjestämällä alueellisia 
tapaamisia seurojen nuorisovastaavien kanssa. 
Tuotetaan materiaalia tukemaan lasten ja nuorten 
sukelluskoulutusta seuroissa. Nuorisovaliokunta 
pitää yhteyttä kansainvälisiin sidosryhmiinsä ja 
järjestöihin osallistumalla sopiviin tapahtumiin. 
Vuoden 2014 tavoitteena on tehdä myös menevä 
mainosvideo nuorisotoiminnasta ja eri lajeista 
nuorisotoiminnan piirissä.

Lajin kehittäminen
• Norppaohjaajakurssin materiaalin uudista-

minen vastaamaan kurssiuudistusta. 
• Taitomerkkien ja harrastusvihkon julkaisemi-

nen. 
• Norppaohjaajan jatkokurssin pilotoiminen.

Ohjaaja- ja kouluttajakoulutus
Valiokunta järjestää
• kaksi norppaohjaajakurssia
• norppaohjaajan jatkokurssin
• kuuttiohjaajakurssin
• Pohjois-Suomen kurssiviikon
• snorkkelisukelluskouluttajakurssin

Valiokunnan sisäinen koulutus
• Valiokunta kouluttaa

 - kaksi norppaohjaajakouluttajaa
 - kaksi snorkkelisukelluskouluttaja- 

kouluttajaa
 - yhden tai kaksi kuuttiohjaajakouluttajaa.

• Uusille kouluttajien kouluttajille järjestetään 
DAN DFR Provider -koulutus.

• Nuorisovaliokunnan kouluttajille järjestetään 
oma tapaaminen keväällä.

Kehittämishankkeet
• Alueelliset nuorisovastaavien tapaamiset

 - seurojen yhteistyön edistäminen
 - seurojen tarpeiden kartoittaminen

• Sinettiseurat
 - uusien sinettikriteerien käyttöönotto
 - kaikkien sinettiseurojen auditointi
 - sinettiseurojen yhteinen tapaaminen 

syksyllä
• Mainoselokuvan tekeminen norppa- 

toiminnasta
 - esittelee kuutit, norpat, hylkeet
 - esittelee uppopalloa, uppokiekkoa, rä-

pyläuintia, vapaasukellusta, valokuvaus-
ta, laitesukellusta yms. osana norppa- ja 
hyljetoimintaa

 - käytetään norppaohjaajakursseilla, Liiton 
internetsivuilla, aluetapaamisissa, sinet-
tiseurojen tapaamisessa jne antamaan 
lisää ideoita ohjaajille, seurojen johdolle 
yms. 

• Materiaalit
 - saatetaan valmiiksi norppaohjaajan 

jatkokurssi
 - tehdään materiaalit norppaohjaaja-

kurssille ja norpaaohjaajan jatkokurssille
 - tehdään nuorisovastaavan opas
 - yhdenmukaistetaan kurssien todistukset
 - julkaistaan taitomerkkimateriaali
 - käännetään Nuoren sukeltajan opas 

ruotsiksi

Tapahtumat
• Norpparalli keväällä 
• Nuorten Lajien esittelytilaisuus ja kisat 

syksyllä
• Valtakunnallinen nuorten laitesukellusleiri 

Tiedotus
Valiokunta tiedottaa
• Sukeltaja-lehti
• Norppaposti
• Liiton internetsivut
• Facebook-ryhmät

Kokoukset
• Nuorisovaliokunta
• Nuorten ryhmä
• Liittokouluttajat
• Yhteiset kokoukset ja palaverit
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Tapahtuma- ja kilpailukalenteri

Tapahtuma aika Paikka Osallistuja-
tavoite Vastuutaho

Norppaohjaajakurssi maaliskuu Varala 15 Nuorisovlk 
liittokouluttajat

Liittokouluttajapäivät huhtikuu avoin 8-10 Nuorisovlk

Snorkkelisukellus-
kouluttajakurssi

touko-
kesäkuu Pajulahti 5 Nuorisovlk 

liittokouluttajat

Pohjois-Suomen kurssiviikko 9.–15.6. Oulu 15 Nuorisovlk 
liittokouluttajat

Nuorten laitesukellusleiri 13.–15.6. Räyskälä 12 Nuorten ryhmä

Sinettitapahtuma syys-
lokakuu Helsinki Nuorisovlk

Valo

Norppaohjaajakurssi lokakuu Varala 15 Nuorisovlk 
liittokouluttajat

Norppaohjaajan jatkokurssi lokakuu Varala 10 Nuorisovlk 
liittokouluttajat

Kuuttiohjaajakurssi marraskuu avoin Nuorisovlk 
liittokouluttajat

Aluetapaamiset koko vuosi koko Suomi Nuorisovlk

Norpparalli 5.–6.4. Kouvola 150 Vesikot

Lajien esittely nuorille syksy Tampere 50 Nuorisovlk

Lajikisat nuorille syksy Tampere 20 Nuorisovlk
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RÄPyLÄuINTIVaLIOKuNTa
Valiokunta huolehtii räpyläuinnin kilpailutoimin-
nasta ja kouluttaa nuoria lajin pariin.

Painopisteet
• kilpailulajien tuominen helposti lähestyttä-

viksi ja vahvemmin mukaan nuoriso- 
toimintaan

• viestintä suunnitelmallisemmaksi ja aktii-
visemmaksi

• harrastusmahdollisuuksien edistäminen
• valmentaja- ja tuomarikoulutus
• kansainvälinen toiminta

Kilpailutavoitteet
• osallistuminen EM-kisoihin; yksi mitali ja 

kolme finaalipaikkaa kilpailuissa 
• hyvä menestyminen CMAS World Cup -kil-

pailuissa
• yksi/kaksi kilpailijaa CMAS Golden World Cu-

piin; finaalipaikka

Valiokunnan kokoonpano 2014
• Kimmo Korja, puheenjohtaja
• Marja-Liisa Kotikuusi, sihteeri, markkinointi
• Ville Kotikuusi, tiedotus
• Andrei Malkow, maajoukkueen valmennus
• Elise Mattsson, fysioterapia, lajin kehitys
• Janne Toivola, maajoukkueen valmennus
• Kalevi Turkka, välinehuolto ja yleisavustus

Lajin kehittäminen
Valiokunta
• vie lajitietoutta seuroihin järjestämällä alu-

eellisia esittelytilaisuuksia
• kouluttaa aloitteiden leirien yhteydessä rä-

pyläuintiohjaajia, joiden tehtävänä on tuoda 
lajia tunnetuksi omissa seuroissaan

• esittelee lajia uimaseuroille
• kouluttaa ja leirittää aloittelevia uimareita
• pyrkii elvyttämään Nuori Suomi -kilpailut
• yrittää järjestää räpyläuintistartteja kansal-

lisen tason uintikilpailujen yhteyteen
• pyrkii saamaan räpyläuinnin lajiesittelyn 

televisioon

Valiokunnan sisäinen koulutus
Valiokunta
• käännättää kansainväliset säännöt suomeksi
• kouluttaa uusia ohjaajia, valmentajia ja tuo-

mareita.

Kehittämishankkeet
Valiokunta
• kehittää yhteistyötä muiden valiokuntien 

kanssa
• osallistuu yhteisiin tapahtumiin mahdolli-

suuksien mukaan
• järjestää seurojen lajivalmentajille jatkokou-

lutusta kiinnostuksen mukaan
• antaa kilpailuja järjestäville seuroille tuo-

marikoulutusta
• pyrkii tekemään yhteistyösopimuksen jonkun 

urheiluopiston kanssa
• perustaa räpyläuinnin valmentajatiimin
• selvittää räpyläuinnin tilaa pohjoismaissa.

Koulutus- ja valmennusleirit
Valiokunta
• järjestää maajoukkueelle kaksi ja huipuille 

yhden leirin
• järjestää syksyllä ja keväällä norppaohjaa-

jille, valmentajille ja uimareille lajiin tutus-
tumis- ja valmennusleirit.

Kilpailut
Valiokunta
• avustaa seuroja Nuori Suomi -kilpailujen 

järjestelyissä
• antaa kansainvälisesti parhaille uimareille 

mahdollisuuden osallistua CMAS World Cup-
kilpailuihin

• järjestää SM- / Finnish Open -kilpailut
• lähettää joukkueen EM-kilpailuihin.

Tiedotus
• sähköpostilistat räpyläuinnista kiinnostuneille
• www.sukeltaja.fi 
• Sukeltaja-lehti 
• norppaposti
• räpyläuinnin Facebook-ryhmä
• räpyläuinnin nettisivut www.rapylauinti.

sporttisaitti.com
• räpyläuinnin suomenkielisten sääntöjen 

päivittäminen nettisivuille.

Kokoukset
Valiokunta kokoontuu leirien yhteydessä sekä 
pitää puhelinkokouksia tarpeen mukaan.
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Tapahtuma- ja kilpailukalenteri

Tapahtuma aika Paikka Osallistuja-
tavoite Vastuutaho

SM-Finnish Open 
-kilpailut 

helmi-
maaliskuu avoin 100 räpyläuintivlk

World Cup maaliskuu avoin 4 räpyläuintivlk

maajoukkueen ja 
aloittelijoiden leiri

maalis-
huhtikuu avoin 10 räpyläuintivlk

NS-kilpailut 
uintikilpailujen yhteyteen huhtikuu avoin 20 räpyläuintivlk

World Cup huhtikuu avoin 4 räpyläuintivlk

World Cup toukokuu avoin 4 räpyläuintivlk

NS-kilpailut 
uintikilpailujen yhteyteen toukokuu avoin 25 räpyläuintivlk

Arvokilpailujen  
valmistautumisleiri avoin avoin 6 räpyläuintivlk

EM-kilpailut elokuu avoin 4–6 räpyläuintivlk

maajoukkueen ja 
aloittelijoiden leiri lokakuu avoin 20 räpyläuintivlk

NS-kilpailut 
uintikilpailujen yhteyteen lokakuu  avoin 20 räpyläuintivlk

lajiesittelyt kysynnän 
mukaan

kysynnän 
mukaan räpyläuintivlk

EM-kilpailuiden ja CMAS World Cupien osallis-
tumispaikat tarkentuvat kansainvälisen kilpailu-
kalenterin julkaisun jälkeen. 
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uPPOPaLLOVaLIOKuNTa 
Seurojen uppopallon harrastus- ja kilpatoimintaa 
tuetaan tarjoamalla valmennusmateriaalia sekä 
tiedottamalla seuroille, joissa ei vielä pelata, lajin 
pelaamisen mahdollisuuksista. Kannustetaan sekä 
vanhoja että uusia joukkueita aktivoimaan sekä 
kehittämään niin harjoittelua kuin pelaamistakin. 
Nämä seikat näkyvät suoraan nuorien harras-
tusmäärissä sekä lajin parissa pysymisessä. 
Maajoukkueille tarjotaan riittävät resurssit py-
symään kansainvälisessä kärjessä.

Painopisteet
• Seuroja kannustetaan ja autetaan luomaan 

seuraan aktiivista harrastus- ja kilpailutoi-
mintaa valmiiden mallien avulla.

• Valmennustietoa viedään SM-seuroihin maa-
joukkueleireillä.

Kilpailutavoitteet
• miesten ja naisten maajoukkueiden finaa-

lipaikka PM-kilpailuissa.
• nuorten maajoukkueen mitalisija European 

Junior -turnauksessa

Nuorisotoiminta
• Valiokunta vie valmennusmateriaalia seu-

roille tukemaan harraste- ja kilparyhmiä.
• Valiokunta järjestää nuorisoleirin, joka on 

suunnattu uppopalloa aloitteleville nuorille.

Valmentajakoulutus
• Valiokunta kouluttaa nuorten maajoukkue-

valmentajia liikunnan aluejärjestöjen val-
mentajakursseilla.

• Seuratason valmentajille ja ohjaajille mark-
kinoidaan aluejärjestöjen koulutusta.

• Valmentajamateriaalia toimitetaan seuroille 
aktiivikäyttöön.

Tuomarikoulutus
• Järjestetään jatkuvaa tuomarikoulutusta 

kursseina, tuomarikoulutukset toimivat ti-
lauskursseina.

• Tuomarikortin sälyttäminen edellyttää aktii-
vista tuomarointia.

• Luodaan tuomarivalmennusrinki, johon kut-
sutaan aktiivisia pelaajatuomareita, tavoit-
teena kehitys aina kansainväliselle tuomari-
tasolle saakka.

Kilpailut
• Kansallisissa sarjoissa pelataan turnaus-

muotoinen SM-sarja ja aloitteleville joukku-
eille suunnattu I-divisioona, seniorien SM-
sarja, sekä A- ja B-nuorten SM-sarjat.

• PM-kisat 2014 järjestetään Suomessa. 
• Nuorten joukkue lähetetään Euroopan mes-

taruuskilpailuihin.

Tiedotus
• Sukeltaja-lehti
• www.sukeltaja.fi
• uppopallon keskustelufoorumi www.uppo-

pallo.fi

Kokoukset
Valiokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa ja 
pitää tarvittaessa lisäkokouksia. Valiokunnan 
edustajat osallistuvat pyynnöstä muiden valio-
kuntien kokouksiin ja kutsuvat omiin kokouksiin 
tarvittaessa edustuksen muista valiokunnista.
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VaPaasuKELLusVaLIOKuNTa
Vapaasukellusvaliokunnan tehtävä on kehittää 
ja kasvattaa vapaasukellustoimintaa Suomessa. 
Valiokunta kehittää sekä virkistyssukellus- että 
kilpasukellustoimintaa. Toiminnan keskeiset osa-
alueet ovat koulutus, tapahtumat, maajoukkue-
toiminta ja kilpailut. Toimillaan valiokunta pyrkii 
kasvattamaan harrastajamääriä Suomessa ja 
luomaan pysyvää sukellustoimintaa seuratasolle.

Liiton strategian mukaisesti toiminnassa pai-
notetaan harrastusmahdollisuuksien lisäämistä 
ja sukellusolosuhteiden edistämistä (leirit ja kou-
lutus) sekä kilpailujen näkyvyyttä ja lähestyt-
tävyyttä (tiedotus ja yhteistyö muiden kilpalajien 
kanssa). Vapaasukelluksen mahdollisuuksia osa-
na nuoritoimintaa selvitetään.
 

Painopisteet
• toiminnassa huomioidaan tasapuolisesti sekä 

virkistyssukellus- että kilpailutoiminta
• toiminnassa pyritään alueelliseen tasapai-

noisuuteen

Kilpailutavoitteet
• Joukkue-MM-kilpailuissa mitalisija miesten 

joukkueelle ja naisten joukkueen sijoittumi-
nen viiden parhaan joukkoon.

Valiokunnan kokoonpano 2014

• Mikko Anttonen, puheenjohtaja ja tiedotus-
vastaava

• Mikko Pöntinen, varapuheenjohtaja ja maa-
joukkuetoiminta

• Timo Pöntinen, koulutus ja leiritoiminta
• Dino Nerwey, koulutus
• Jaakko Pasanen, leiritoiminta
• Hannu Mattila

Kilpailut

Vuonna 2014 pyritään allaslajien SM-kilpailujen 
ja heinäkuun syvyyssukelluskilpailujen lisäksi 
järjestämään pienempiä kilpailuja sekä kehit-
tämään yhteistyötä kilpailujen osalta naapuri-
maiden kanssa. Yhteistyöllä pyritään luomaan eri 
maiden kilpailijoille enemmän mahdollisuuksia 
osallistua myös kansainvälisiin kilpailuihin. Tätä 
edistetään järjestämällä kilpailut helposti saavu-
tettavissa paikoissa ja synkronoimalla kilpailut 
ajallisesti. Pienemmissä kilpailuissa pyritään 
tekemään yhteistyötä muiden kilpalajien kanssa, 
ja luomaan yleisölle kiinnostavia tapahtumia.

Allaslajien SM-kilpailut järjestetään pääkau-
punkiseudulla toukokuussa. Ensisijainen vaihto-
ehto kilpailulle on Tikkurilan uimahalli. Kilpailujen 
järjestelyistä vastaa Jonérik Ekström. Kilpailussa 
kisataan suomenmestaruuksista staattisessa hen-

genpidätyksessä, pituussukelluksessa räpylöillä ja 
ilman. Kilpailu on avoin ulkomaisille kilpailijoille.

Maajoukkuerinki

Vuoden alussa valitaan maajoukkuerinki hake-
musten perusteella. Maajoukkueringin toimintaan 
kuuluvat talven allasleiri ja kesän avovesileiri. 

Kauden arvokisojen edustajat valitaan maa-
joukkueringin sisältä kilpailutulosten pohjalta. 
Valintakriteerit julkaistaan syksyn 2013 aikana. 
Vuoden 2014 ohjelmassa on AIDA:n joukkue- 
maailmanmestaruuskilpailut, joihin valitaan kol-
men hengen joukkueet naisten ja miesten sar-
jaan sekä joukkueen kapteeni, joka ei osallistu 
kilpailuun. Kapteenin tehtävä on huolehtia mat-
kan järjestelyistä, kilpailun sääntöjen mukaisis-
ta kapteenin tehtävistä, joukkueen valmentajan 
tehtävistä sekä tiedotuksesta.

Leirit

Vuoden 2014 aikana pyritään järjestämään neljä 
sukellusleiriä. Leirit antavat harrastajille mahdol-
lisuuden sukeltaa hyvissä ja turvallisissa olosuh-
teissa, ja ne ovat tärkeitä tietotaidon jakamisen 
kanavia. Leirit keskittyvät sekä virkistys- että kil-
pasukellukseen. 

Kevättalvella järjestetään kaikille avoin syvyys-
sukellustapahtuma jään alle, kesäkuussa jo 
kahtena edellisenä vuonna toteutunut kaikille 
avoin avovesileiri Tampereella jossa pääpaino on 
virkistyssukelluksessa, heinäkuussa perinteisesti 
järjestetty kaikille avoin Asikkalan syvyyssukel-
lusleiri ja -kilpailu siirretään elokuulle ja syksyllä/
alkutalvesta järjestetään kaikille avoin allassukel-
lusleiri, jossa käydään läpi allassukellustekniikkaa 
ja harjoittelutapoja. 

Maajoukkueringin allasleiri järjestetään helmi-
kuussa Kouvolassa. Leirin keskeinen teema 
on harjoittelu ja tekniikka, ja leirille kutsutaan 
ulkopuolisia asiantuntijoita näiden teemojen 
ympäriltä. Muita maajoukkueringin harjoittelu-
leirejä järjestetään tarpeen mukaan omakustan-
teisesti.

Koulutus

Vapaasukellustoiminnan kasvun perusta on kou-
lutus. Valiokunnan koulutustoiminnan päätavoite 
on tukea kouluttajien määrän lisäämistä ja le-
vittäytymistä seuratasolla. Tällä tavoin voidaan 
saada kasvatettua perustason kurssien määrää ja 
luotua uutta harrastajapohjaa. 

Vapaasukellusintrojen lisäksi koulutustarjon- 
taan kuuluvat AIDA2-peruskurssi, AIDA3-syven-
tävä kurssi ja AIDA4-apukouluttajakurssi. AIDA2- 
ja AIDA3-kursseista voidaan erikseen järjestää 
allaskoulutus- ja syvyyssukellusosio. Introja, 
AIDA2- ja AIDA3-kursseja järjestetään seurata-
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solla ja valiokunta on vastuussa AIDA4-kurssien 
järjestämisestä. 

Vuonna 2014 valiokunta organisoi alkukesästä 
AIDA2-avovesikurssin ja loppukesästä tarpeen 
mukaan joko AIDA2- tai AIDA3-avovesikurssin. 
Nämä kurssit ovat avoimia aikaisemmin vastaa-
van tason allaskursseille käyneille. Näiden lisäksi 
organisoidaan mahdollisuuksien mukaan AIDA4-
kurssi. Koska Suomessa ei ole kuin yksi hen- 
kilö, joka voi kouluttaa AIDA4-kurssia, ovat kurs-
sin toteutumismahdollisuudet rajalliset. Valiokun-
ta voi päätöksellään tukea myös omaehtoista kou-
luttautumista kouluttajaksi Suomen ulkopuolella.

 

Nuorisotoiminta

Aktiivisen vapaasukellusharrastuksen ikärajana 
pidetään 18 vuotta. Vanhempien kirjallisella suos-
tumuksella voidaan toimintaan ottaa 16 vuotta 
täyttäneitä. Tämä ei sulje vapaasukellustoimintaa 
täysin nuorisotoiminnan ulkopuolelle. Vapaasu-
kelluksella on paljon yhteistä muiden sukelluksen 
osa-alueiden kanssa. Vuoden 2014 aikana py-
ritään kehittämään rajapintaa nuorisotoiminnan 
ja vapaasukelluksen välille. Tuomalla vapaasu-
kelluksen periaatteita osaksi muuta sukellustoi-
mintaa voidaan vapaasukellus tuoda helpommin 
lähestyttäväksi jatkoksi nuorisotoiminnalle.

Tiedotus
• Sukeltaja-lehti
• www.freedivingfinland.net
• FDTF:n Facebook-sivusto
• Freediving Team of Finland ry:n keskustelu-

palsta
• Freediving Team of Finland ry:n sähköposti-

lista
• MM- ja SM-blogit
• tiedotusvälineet
• Norppaposti
• www.sukeltaja.fi
• esiintyminen yleisissä tiedotusvälineissä

Hankinnat

Valiokunta kehittää pitkäjänteisesti toimintaansa 
tarvittavaa kalustoa. Keskeisimmät hankinnat 
ovat kilpailujen järjestämiseen tarvittava kalusto.

Kokoukset

Valiokunta kokoontuu joka toinen kuukausi Skype 
-palvelun välityksellä. Lisää kokouksia voidaan 
järjestää tarpeen mukaan. Lisäksi kokouksien 
ulkopuolella keskustelua käydään sähköpos-
tin välityksellä. Päätökset valiokunnan sisällä 
tehdään enemmistöpäätöksinä. Valiokunnan 
kokoukset ovat päätösvaltaisia, kun kokoukseen 
osallistuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan 
lisäksi kaksi muuta valiokunnan jäsentä.

Toiminnassa valiokunta voi myös käyttää 
ulkopuolisia asiantuntijoita, ja yleistä keskuste-
lua ajankohtaisista asioista voidaan käydä vapaa-
sukellusyhteisön kanssa sähköpostin, Facebookin 
ja FDTF:n keskustelufoorumin kautta.

Valiokunnan hallintoa kehitetään vuoden 2014 
aikana luomalla dokumenttipankki sopivaan in-
ternet-palveluun. Palveluun kerätään dokumentit 
valiokunnan kokouksista sekä muusta valiokun-
nan toiminnasta.
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Tapahtuma aika Paikka Osallistuja-
tavoite Vastuutaho

Maajoukkueringin valinta tammikuu Mikko Pöntinen

Valiokunnan kokous tammikuu Mikko Anttonen

Maajoukkueringin allasleiri helmikuu Mikko ja Timo Pöntinen

Jääsukellusleiri maaliskuu Jaakko Pasanen

Valiokunnan kokous maaliskuu Mikko Anttonen

Allaskilpailu maaliskuu

AIDA4-kurssi, teoria ja allas huhtikuu koulutusvastaava

Allaslajien SM-kisa toukokuu Jonerik Ekström

Valiokunnan kokous toukokuu Mikko Anttonen

AIDA4-kurssi, teoria ja allas 
jatkuu toukokuu koulutusvastaava

AIDA2-avovesikurssi kesäkuu koulutusvastaava

Avovesileiri kesäkuu Jaakko Pasanen

AIDA4-kurssi, avovedet heinäkuu koulutusvastaava

Valiokunnan kokous heinäkuu Mikko Anttonen

Maajoukkueringin syvyysleiri heinäkuu Mikko ja Timo Pöntinen

Syvyyssukellusleiri ja kilpailu elokuu Timo Pöntinen

AIDA 2- ja 3-avovesikurssi elokuu koulutusvastaava

Valiokunnan kokous syyskuu Mikko Anttonen

Avoin allasleiri lokakuu vapaasukellusvlk

Valiokunnan kokous marraskuu Mikko Anttonen

Allaskisat joulukuu vapaasukellusvlk

Joukkue MM-kisat avoin Mikko Pöntinen

Toimintakalenteri
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suKELLusKaLasTus-
VaLIOKuNTa 
Valiokunta vastaa harrastus- sekä kilpailu-
toiminnan järjestämisestä ja lajin kehittämises-
tä Suomessa. Valiokunta pitää huolta siitä, että 
kilpailu- ja turvallisuussäännöt sekä kilpailujen 
järjestelyohjeet ja tulosseuranta ovat ajan tasalla 
ja vastaavat harrastajamäärän vaatimuksia. Valio-
kunta seuraa kansainvälistä kehitystä, ylläpitää 
suhteita eri maiden sukelluskalastusjärjestöihin 
ja tukee kansainvälisiin kilpailuihin osallistumista.

Painopisteet
• kilpailutoiminnan kehittäminen
• nuorisotoiminnan kehittäminen ja seurojen 

nuorisointrot
• lajin esittely seuroille/kouluttajille
• lajidokumentointi sekä lajin tunnettuuden 

lisääminen 
• harrastuksen turvallisuuden lisääminen va-

paasukelluskoulutuksen avulla

Kilpailutavoitteet
• MM-kisoissa sijoittuminen joukkueena 

kymmenen parhaan joukkoon
• PM-kilpailujen yksilö- ja joukkuekilpailun 

voitto
• Tanskan Storebelt-kilpailuissa voitto sekä 

yksilö- että joukkuekilpailussa.

Kilpailut
Tavoitteena on pitää Suomi Pohjois-Euroopan 
johtavana sukelluskalastusmaana.

Valiokunta
• kehittää kilpailu- ja turvallisuussääntöjä 
• kouluttaa uusia seuroja kilpailujen 

järjestäjiksi
• lähettää seurajoukkueita eurooppalaisiin 

kilpailuihin
• lähettää osallistujia Viron mestaruus- 

kilpailuihin 
• tukee maajoukkueen osallistumista kansain-

välisiin CMAS-kilpailuihin.

MM-kilpailut

MM-kilpailut syksyllä 2014 Perussa ovat kauden 
keskeinen kilpailutavoite.
• joukkueen kokoonpano päätetään vuoden 

2013 kotimaan rankingkilpailujen sekä PM-
kilpailujen menestyksen pohjalta. 

• Kilpailullisten tavoitteiden lisäksi tavoitteena 
on myös syventää kesällä 2013 hyvin ke-
hittyneitä kansainvälisiä suhteita ja tuoda 
Suomea esiin sukellusmaana.

Lajin kehittäminen
Valiokunta varautuu harrastajamäärän kasvun 
jatkumiseen jakamalla turvallisuussääntöjä ja 
ohjeita seuroille ja lajista kiinnostuneille. Lajin 
tunnettuutta parannetaan. Valiokunta
• järjestää lajiesittelyitä seuroille
• järjestää Kotkassa sukelluskalastusgaalan, 

jossa uusia harrastajia opastetaan lajiin
• ylläpitää yhteispohjoismaista www-sivustoa, 

jolla parannetaan yhteistyötä (mm. yhteinen 
sponsorihakutoiminta) ja kommunikaatiota 
Pohjoismaissa.

Nuorisotoiminta
Valiokunta kehittää lajia yhteistyössä nuoriso-
valiokunnan kanssa.
• esitellään lajia nuorille ja heidän ohjaajilleen
• järjestetään introsukelluksia merelle nuoriso-

ryhmän kanssa
• kehitetään nuorille sopivia harrastusmuotoja
• järjestetään nuorisotapahtumissa harppuu-

na-ammuntoja allasolosuhteissa
• kiinnitetään huomiota 15–18-vuotiaiden 

harrastajien ja kilpailijoiden erikoistarpeisiin
• SM-kilpailujen yhteydessä järjestetään nuor-

ten/naisten SM-kilpailut
• mahdollistetaan nuorten tutustumisen suu-

riin arvokilpailuihin.

Tiedotus
• Sukeltaja-lehti ja kansainväliset lehdet mm. 

Apnea
• Lajin sisäinen tiedotus harrastajaseurojen 

välillä sähköpostitse
• www.teamkampela.com ja tilastot www.

touhula.net
• www.sukeltaja.fi-sivuille sukelluskalastusosio
• www.nordicspearfishing.com, pohjoismaiden 

keskeinen tiedostus ja yhteys
• sanoma- ja aikakauslehdet
• radio ja TV

Kokoukset
Valiokunta pitää vuoden aikana vähintään kaksi 
kokousta.
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Tapahtuma- ja kilpailukalenteri

Kotimaa (alustava aikataulu)

Tapahtuma aika Paikka Osallistuja-
tavoite Vastuutaho

Huippukokous 2014 maaliskuu Rauma 15 Sukelluskalastusvlk

Dödörens Cup  kesäkuu Hanko 40 Team Kampela/Matti Pyykkö

Jaskan Muistokisa heinäkuu Päijänne 35 Lahden Pingviinit/Joonas Lassila

Nuorisointrosukellus I kevät avoin
20 Calypso

Sukelluskalastusvlk

Vapaasukellusintro kesä Päijänne 10 Calypso/Kim Jaatinen

SM-kilpailut  heinäkuu Rauma 
 
55

Sukelluskalastusvlk
Raumanmeren Sukelluskerho

Rauma Open elokuu Rauma 40 Raumanmeren Sukelluskerho

Saaristomeri Open elokuu Korppoo 40 Saaristomeren Sukeltajat

Siika Cup syyskuu Kotka 40 Kotka Divers

Kauden päätösgaala syyskuu Kotka 80 Sukelluskalastusvlk

Kansainväliset

Tapahtuma aika Paikka Osallistuja-
tavoite Vastuutaho suomessa

Viron tasavallan 
mestaruuskilpailut kesäkuu avoin 

15
Team Kampela/Ville Lahikainen

Storebelt Cup elokuu Tanska 5 Sukelluskalastusvlk

PM-kilpailut syyskuu Norja 10 Sukelluskalastusvlk

MM-kilpailut syyskuu Peru 4 MM-kilpailutoimikunta
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LaITEsuKELLus- ja 
TuRVaLLIsuusVaLIOKuNTa
Valiokunta ylläpitää laitesukellusharrastuksen 
asiantuntijuutta seuraamalla uusimpia opetus-
menetelmiä ja perehtymällä sukellustekniikan ja     
-menetelmien uusimpaan kehitykseen. Valiokunta 
kehittää sukellusturvallisuutta, johtaa ja koordi-
noi sukellusturvallisuus- ja riskinhallintatyötä 
sekä Liitto- että seuratasolla, kehittää sukeltajille 
sovellettua ensiapukoulutusjärjestelmää ja kehit-
tää ja organisoi vapaaehtoisen pelastuspalvelun 
sukellustoimintaa. Valiokunta pyrkii ennakoimaan 
toimintaympäristön muutoksia.

Painopisteet
• koulutusaiheisen teemaseminaarin 

järjestäminen
• CMAS-nitroksikouluttajakurssin järjestä-

minen
• kurssimateriaalien kehittäminen

Kansainväliset yhteistyökumppanit
Sukeltajaliiton laitesukelluskoulutusohjelmat kat-
tavat sekä CMAS:n että NAUI:n standardit.

Valiokunnan kokoukset
Valiokunta kokoontuu tarvittaessa.

Valiokunnan rakenne
Valiokunta nimeää alla mainituille osa-alueille 
valiokunnan jäsenistä vastuullisen henkilön, joka 
kokoaa itselleen sopivan työryhmän toteuttamaan 
toimintasuunnitelman mukaista tavoitetta. Koulu-
tuksen vastuualueilla työryhminä toimivat liitto-
kouluttajat. 
• kouluttajakoulutus
• DAN-koulutus
• Vapepa-sukellus
• tekniikkasukellus
• erityisryhmien sukellus
• tapahtumaraportointi
• sukelluslääketiede
• sukellusonnettomuustutkinta
• kehittämisprojektit
• tiedotus

seuratoiminnan tukeminen

Valiokunta järjestää kouluttajakursseja ja koulut-
tajien täydennyskoulutusta seurojen koulutus-
resurssien vahvistamiseksi. Valiokunta avustaa 
Vapepa-sukeltajakoulutuksessa, ensiapukoulu-
tuksessa ja lähikouluttajakoulutuksessa niitä seu-

roja, joilla ei ole omia resursseja seuran sisäisen 
koulutuksen järjestämiseen.

Valiokunta järjestää
• laitesukelluskouluttajakurssin
• täydennyskoulutuskurssin
• koulutusaiheisen tapahtuman
• liittokouluttajatapaamisen
• Vapepa-sukeltajakurssin
• DAN-kouluttajakurssin
• DAN-ensiapukursseja tarpeen mukaan
• nitroksikouluttajakurssin

Seurojen koulutustoiminnan aktivoimiseksi ja mo-
nipuolistamiseksi kouluttajille suunnatut kurssien 
tukimateriaalit (kurssien järjestämisohjeet, luen-
tokalvot, kouluttajien luentomuistiinpanot, teo-
riakokeet jne.), materiaalien päivitykset, ym. 
kouluttajan työkalut julkaistaan www.sukeltaja.
fi-sivujen kouluttajasivuilla ilmaiseksi seurojen 
käyttöön.

Valiokunta on mukana Liiton internet-sivujen 
kehitystyössä ja valmiin olemassa olevan materi-
aalin työstämisessä oppaiksi/oppikirjoiksi.

Erityisryhmät

Pyritään varmistamaan, että erityisryhmien su-
kelluksesta on riittävästi tietoa saatavilla sitä halu-
aville. Jatketaan uuden materiaalin työstämistä.

Vapepa

Valiokunta järjestää 2014 kysynnän mukaan val-
takunnallisia vapepa-sukeltajakursseja. Kurssien 
yhteydessä pätevöitetään aktiivisia vapepa-tehtä-
vissä toimivia sukelluskouluttajia vapepa-koulut- 
tajiksi. Toiminnassa mukana olevia vapepa-kou-
luttajia pätevöitetään järjestämällä heille suun-
nattu kertaus/tapaaminen SPR:n valmiuskoulut-
tajien kertauskoulutuksessa.

Ensiapukoulutus
Valiokunta koordinoi Sukeltajaliiton ensiapukou-
lutusta. Tavoitteena on siirtää provider-tasoisen 
koulutuksen päävastuu seuratasolle. 

Valiokunta järjestää yhden DAN-ensiapukoulut-
tajakurssin.  Niitä seuroja, joilla ei ole omia en-
siapukouluttajia, tuetaan järjestämällä tarpeen 
mukaan alueellista perustason koulutusta. Tavoit-
teena on n. 150 uuden henkilön DAN-ensiapukor-
titus sekä päivityskoulutuksen järjestäminen kai-
kille, joiden ensiapupätevyys vanhenee vuoden 
aikana. 
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Laitesukelluskouluttajakoulutus
Vuonna 2014 järjestetään kolme laitesukellus-
kouluttajakurssia. Moduulimuotoisena järjeste-
tään kurssit keväällä ja syksyllä. Kesäkuussa 
järjestetään Pohjois-Suomessa yksi kurssi viikon 
mittaisena kokonaisuutena.

materiaalit
Jatketaan koulutusmateriaalin kehittämistä ja  
tuottamista. Vuoden 2014 painopisteenä on su-
kellusturvallisuuskurssin materiaali. 

Tekniikkasukelluskoulutus
Valiokunnalla on valmius toteuttaa tekniikkasu-
kelluskouluttajakoulutusta. Kysynnän ja koh-
deryhmän pienuuden takia sitä ei erikseen tarjota 
seuroille, vaan koulutuksen suunnittelevat ja to-
teuttavat Sukeltajaliiton tekniikkasukelluskoulut-
tajat tapauskohtaisesti. Tästä asiasta saa koulu- 
tusta etsivä tietoa Sukeltajaliiton internet-sivuilta.

CMAS nitroksikouluttajakurssi pyritään järjes-
tämään valtakunnallisena tapahtumana, mikäli 
kysyntää riittää. Lisäksi pätevyyden omaavat liit-
tokouluttajat voivat tarvittaessa järjestää alueel-
lisia kursseja seurojen tarpeen mukaan.

Gas Blender -kouluttajakoulutusta järjestetään 
jo vakiintuneen tavan mukaan tarpeen vaatiessa. 
eli seura on ottanut yhteyttä Liiton toimistoon tai 
valiokunnan jäseniin, joiden kautta koulutus on 
järjestetty.

Liittokouluttajat ja valiokunnan 
sisäinen koulutus

• Liittokouluttajaverkostoon valittujen uusien 
kouluttajien mentorointia jatketaan.

• Pidetään liittokouluttajien ensiapupätevyys 
ajan tasalla.

• Järjestetään DAN-liittokouluttajien jatkokou-
luttamiseen tähtäävän koulutustapahtuma. 
Tapahtuman yhteydessä järjestetään mah-
dollisuus liittokouluttajille ensiapukoulutus-
pätevyyden ajantasaistamiseen. Tämä 
tapahtuma järjestetään yhteistyössä nuoriso-
valiokunnan kanssa.

Koulutusaiheinen teemaseminaari

Valiokunta järjestää tammikuussa yhteistyössä 
nuorisovaliokunnan kanssa koulutusaiheisen 
teemaseminaarin. Seminaarin tarkoituksena on 
saada uusia näkemyksiä Liiton koulutuskulttuuriin 
sekä ajantasaistaa kouluttajien tietämys pedago-
giikan tämän hetken suuntauksista. 

Ilmanlaatuanalyysit

Tiedotetaan seuroja Sukeltajaliiton ilmanlaadun 
analysointipalvelusta. Tutkitaan mahdollisuutta 
palvelun tilaamiseen Sukeltajaliiton internetsivu-
jen kautta.

Tapahtumaraportointi

Valiokunta käsittelee saapuneet raportit, ylläpitää 
raporttiyhteenvetoa ja tarvittaessa konsultoi mui-
ta valiokuntia ja asiantuntijoita raporttikäsittelys-
sään. Kaikista saapuneista raporteista laaditaan 
palaute raportin laatijalle. Saapuneita raport-
teja käsitellään anonyymeina Sukeltaja-lehdis-
sä ja Sukeltajaliiton internetsivuilla. Raporteista 
tehdään yhteenveto vuoden lopussa. Samaan yh-
teenvetoon kootaan myös muu saatu tieto sukel-
lusonnettomuuksista Suomessa, joista ei ole saa-
tu erikseen tapahtumaraportteja.

Valiokunta tekee yhteistyötä muiden Suomessa 
toimivien sukelluskouluttajien ja viranomaisten 
kanssa, pohjoismaisten liittojen kanssa ja laa-
jentaa yhteistyötä tulevaisuudessa myös muihin 
kansainvälisiin tahoihin.

sidosryhmäyhteistyö

Valiokunta jatkaa ja kehittää sidosryhmäyh-
teistyötä mm. seuraavien tahojen kanssa:
• SPR
• Vapepa-keskusjärjestö
• Poliisi (Sisäasiainministeriö, kihlakunnat)
• Merivartiosto
• Pelastustoimi (SPEK, Sopimuspalokuntien 

liitto, Sisäasiainministeriö jne.)
• Sukelluslääkärit
• Kuluttajavirasto
• NAUI Europe
• Muut sukelluskoulutusjärjestöt

Tiedotus

• Ylläpidetään, kehitetään ja päivitetään www.
sukeltaja.fi-sivujen laitesukellus- ja laite-
sukelluskoulutusosioita.

• Viedään ajankohtaisia asioita Liiton inter-
netsivujen keskustelu- ja uutispalstoille ja 
blogiin.

• Toimitetaan artikkeleita Sukeltaja-lehteen.
• Vapepan osalta www.vapepa.fi
• Sidosryhmien tiedotuskanavat niiltä osin kuin 

aihe liittyy näihin
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Tapahtumakalenteri

Tapahtuma aika Paikka Osallistuja-
tavoite Vastuutaho

Koulutuksen teemaseminaari 18.1. Helsinki 120 Työryhmä

Laitesukelluskouluttajakurssi
1. moduuli 14.–16.3. Piispala, 

Kannonkoski 8 Liittokouluttajat

Laitesukelluskouluttajakurssi 2. 
moduuli 11.–13.4. Piispala, 

Kannonkoski 8 Liittokouluttajat

Laitesukelluskouluttajakurssi 3. 
moduuli 2.–4.5. Piispala, 

Kannonkoski 8 Liittokouluttajat

Laitesukelluskouluttajakurssi 4. 
moduuli 29.5.–1.6. Piispala, 

Kannonkoski 8 Liittokouluttajat

Laitesukelluskouluttajakurssi
1.–4. moduulit 9.–15.6. Rokua 8 Liittokouluttajat

Laitesukelluskouluttajakurssi
1. moduuli 29.–31.8. Tanhuvaara, 

Savonlinna 8 Liittokouluttajat

Laitesukelluskouluttajakurssi 2. 
moduuli 19.–21.9. Tanhuvaara, 

Savonlinna 8 Liittokouluttajat

Laitesukelluskouluttajakurssi 3. 
moduuli 10.–12.10. Tanhuvaara, 

Savonlinna 8 Liittokouluttajat

Laitesukelluskouluttajakurssi 4. 
moduuli 31.10.–2.11. Tanhuvaara, 

Savonlinna 8 Liittokouluttajat

Vapepa-valmiuskouluttajien 
täydennyskoulutus lokakuu Nynäs, 

Heinola 8 Vapepa-
työryhmä, SPR

Liittokouluttajapäivät 15.–16.11. Vierumäki 15 Liittokouluttajat

DAN-kouluttajakurssi avoin avoin 4 DAN-työryhmä

DAN-ensiapukurssit kysynnän 
mukaan

kysynnän 
mukaan

DAN-
liittokouluttajat

Nitroksikouluttajakurssi elokuu avoin Liittokouluttajat

Gasblender-kouluttajakoulutus kysynnän 
mukaan

kysynnän 
mukaan

Tekniikka-
sukelluksen 
liittokouluttajat

Erityisryhmien tapahtumat kysynnän 
mukaan

kysynnän 
mukaan

Erityisryhmien 
sukeltamisen 
työryhmä
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BUDJETTIEHDOTUS VUODELLE 2014

Sukeltajaliitto ry          BUDJ BUDJ
2013 2014

Laitesukellus- ja Tulot 64 500 66 220
turvallisuusvaliokunta Menot 68 200 73 100

Yhteensä -3 700 -6 880
Nuorisovaliokunta Tulot 40 500 31 050

Menot 49 120 41 130
Yhteensä -8 620 -10 080

Räpyläuintivaliokunta Tulot 17 850 14 200
Menot 28 315 25 035
Yhteensä -10 465 -10 835

Uppopallovaliokunta Tulot 57 200 33 300
Menot 81 425 50 050
Yhteensä -24 225 -16 750

Vapaasukellusvaliokunta Tulot 14 900 10 050
Menot 24 050 19 150
Yhteensä -9 150 -9 100

Sukelluskalastusvaliokunta Tulot 86 950 13 850
Menot 96 240 24 840
Yhteensä -9 290 -10 990

Tiedotustoiminta Tulot 3 000 3 000
Menot 30 900 27 200
Yhteensä -27 900 -24 200

Julkaisutoiminta Tulot 149 500 134 000
* erittely alla Menot 140 050 134 000

Yhteensä 9 450 0
Hallinto Tuotot

Menot 356 500 362 950
Yhteensä -356 500 -362 950

Kansainvälinen toiminta Tuotot 40 000
Menot 14 900 51 500
Yhteensä -14 900 -11 500

Varainhankinta Tulot 358 500 351 500
(ei sisällä lehden tilaus- Menot 62 000 55 500
myyntiä) Yhteensä 296 500 296 000
Avustukset Tulot 160 000 160 000

Yhteensä 160 000 160 000

Tilikauden tulos Tulot 952 900 857 170
Menot 951 700 864 455

1 200 -7 285
Poistot hallinnossa

TILIKAUDEN TULOS 1 200 -7 285
Julkaisutoiminnassa on oman koulutusmateriaalituotannon ja -myynnin lisäksi myös Sukeltaja-lehti.

* julkaisutoiminta lehti koulutusmater yht
tuotot 34 000 100 000 134 000
kulut 94 000 40 000 134 000
tulos -60 000 60 000 0
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