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 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 
 
 

Vuosi 2002 oli Suomen Urheilusukeltajain Liiton 46. toimintavuosi. Perustamisestaan 
lähtien Liitto on kasvanut tasaisesti; olemme nyt Pohjoismaiden toiseksi suurin liitto, 
ja vain hivenen Ruotsin Urheilusukeltajain liittoa pienempi. Tärkeää on kuitenkin se, 
että olemme selvästi kasvava mitattuna sekä toiminnan, jäsenmäärän tai talouden 
laajuudella. Suunta on siis oikea, ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. 
 
Jäsenmäärä ylitti ensimmäistä kertaa pysyvästi 12 000 rajan. Seurojen määrä näyttää 
vakiintuneen noin 210:een. Koska jäsenmäärä kasvaa, mutta seurojen lukumäärä 
pysyy vakiona, seurojen koon kasvaminen antaa uusia ja erilaisia haasteita seurojen 
johtohenkilöille. 
 
Liiton talous on ollut vakaa jo vuosia, mikä on mahdollistanut pitkäjänteisen 
toiminnan. Vastuullisesti hoidettu talous takaa sen, että Liitto voi pysyä erossa 
epäedullisesta ja poukkoilevasta ”kädestä suuhun” -toimintamallista. 
 
Liiton strategiassa määritellään perustehtävä seuraavasti: 
 
Suomen Urheilusukeltajain Liitto ry kehittää urheilusukellusta Suomessa ja toimii 
sukelluksen asiantuntijana, edunvalvojana ja tiedonvälittäjänä. 
Liitto toimii yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten urheilusukellusjärjestöjen 
kanssa.  
 
Tällä perusteella aloitettiin neuvottelut uusien kansainvälisten yhteistyökumppanien 
kanssa. 
 
Liiton toiminnan avainalueet vuodelle 2002 olivat: 
 
Nuorisotoiminta. Tämä toteutui kohtalaisella menestyksellä. Tosin valitettavan suuri 
osa nuorisovaliokunnan suunnitelmista kuitenkin peruuntui. Toiminnasta saadut 
kokemukset ja palaute ovat olleet erinomaisia, joten painopistealueiden 
uudelleenarvioinnin jälkeen päästäneen hyviin tuloksiin. 
 
Sukeltaja-lehti. Lehden uusi toimitustapa vakiintui ensimmäisen kokonaisen vuoden 
aikana. Saatu palaute on ollut hyvää. Liiton jäsenistön ulkopuolista tilauskantaa ei 
kuitenkaan vielä saatu nousuun. 
 
Antidoping. Tavoite toteutui hyvin. Kaikki kilpailijat allekirjoittivat sopimuksen, jossa 
he sitoutuvat Liiton antidoping-ohjelmaan. Kaikki testit ovat olleet negatiivisia. 
 
Toimintamme on kehittynyt monipuoliseksi ja moniarvoiseksi.  
Monipuolista se on siten, että sukeltaminen antaa mahdollisuuden toimia veden alla, 
ympäristössä, joka enimmäkseen on vielä outo ja tutkimatta ja jossa on vielä paljon 
koettavaa. Jatkuvasti tulee mukaan uusia tapoja toimia veden alla.  
Moniarvoista toimintamme on siten, että liittona pyrimme ottamaan kaikki mukaan 
toimintaan ja tukemaan sellaisia toiminnan osa-alueita, jotka vähäisen 
harrastajamäärän tai toiminnan luonteen vuoksi eivät olisi muuten toteutuneet. 
 
Jouko Laitinen 
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ORDFÖRANDES ÖVERSIKT 
 
 
Året 2002 var Förbundets 46:e verksamhetsår. Sedan början har Förbundet vuxit i 
jämn takt – vi är nu Nordens näst största förbund, bara något mindre än Svenska 
sportdykarförbundet. Viktigast är dock att vi är ett växande förbund mätt med antalet 
medlemmar, ekonomi eller verksamhetens omfattning. Kursen är alltså den rätta, och 
härifrån kan vi gå vidare. 
 
Medlemsantalet översteg för första gången permanent 12 000. Antalet klubbar har 
redan i tre års tid stabiliserats till ca 210. Eftersom antalet medlemmar ökar, men 
antalet klubbar hålls stabilt, innebär det nya utmaningar för klubbarnas ledare. 
 
Förbundets ekonomi har varit stabil redan i många år, vilket har möjliggjort en 
långsiktig planering av verksamheten. En ansvarsfullt skött ekonomi garanterar att 
Förbundet inte behöver brottas med ”från hand till mun”-verksamhet. 
 
I Förbundets strategi definieras huvuduppgiften på följande sätt: 
 
Finska Sportdykarförbundet rf utvecklar sportdykning i Finland och fungerar som 
sakkunnig, intressebevakare och informationsförmedlare inom dykning. 
Förbundet samarbetar med inhemska och internationella sportdykarorganisationer. 
 
Med tanke på detta inleddes förhandlingar med nya internationella samarbetspartners. 
 
Tyngdpunkten för Förbundets verksamhet år 2002 var: 
 
Ungdomsverksamhet. Detta förverkligades med en viss framgång. Visserligen måste 
beklagligt många aktiviteter inställas. Erfarenheterna och responsen från 
verksamheten var dock utmärkta, så att man efter en viss omplacering av 
tyngdpunkterna kommer att nå goda resultat. 
 
Tidskriften Sukeltaja. Det nya redaktionsarbetet fann sin form under det första hela 
utgivningsåret. Responsen har varit god. Att sälja tidskriften till utomstående har dock 
gått trögt. 
 
Antidopning. Målet uppnåddes väl. Alla aktiva tävlare undertecknade ett avtal, i vilket 
de band sig att följa Förbundets antidopningsprogram. Alla test har varit negativa. 
 
Verksamheten inom förbundet har blivit mångsidig och mångfasetterad. 
Mångsidig är den såtillvida att dykningen ger möjlighet att vistas under vattnet, i en 
miljö som till en stor del ännu är främmande och outforskad, och där det ännu finns 
mycket att uppleva. 
Mångfasetterad är verksamheten såtillvida att vi som förbund vill ta med alla i vår 
verksamhet, och vi är villiga att stöda sådana delområden som på grund av ett 
anspråkslöst antal aktiva idkare eller på grund av aktivitetens karaktär inte annars 
skulle ha haft möjlighet att förverkligas. 
 
Jouko Laitinen 
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TIIVISTELMÄ 
 
 

Vuosi 2002 oli Liiton 46. toimintavuosi. Jäsenmäärä oli 12 232, jossa oli kasvua noin 
3 %. Liiton taloudenhoito oli edelleenkin hallittua, mikä mahdollisti kolmen suuren 
hankkeen toteuttamisen: Sukeltaja-lehden uudistuksen, nuorisotoiminnan 
laajentamisen ja Liiton ulkoisen ilmeen uudistamisen. 
 
Liiton varsinaisen toiminnan kulujäämä oli 294 783 euroa. Varainhankinnan tuotto oli 
yhteensä 206 787 euroa. Valtionapua Liitto sai 86 000 euroa. 
 
Liiton palveluksessa oli päätoimisesti toiminnanjohtaja, koulutuspäällikkö, 
nuorisopäällikkö ja jäsensihteeri. 
 
Tekninen valiokunta vastasi koulutusjärjestelmän uudistamisesta ja kehittämisestä. 
Erittäin merkittävää oli kansainvälisen koulutusyhteistyön aloittaminen NAUI 
Worldwiden (National Association of Underwater Instructors) kanssa. Sukeltajien 
kortitusmäärä oli noin 1 500, missä oli vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna noin 
7 %.  
 
Räpyläuimarit menestyivät kansainvälisissä kilpailuissa erinomaisesti huolimatta siitä, 
että menneillään on sukupolvenvaihdos. 
 
Uppopallossa maajoukkue menestyi hyvin. Aikuisten osalta harrastuksessa oli 
havaittavissa taantumaa, mutta junioritoiminta näytti sitä vastoin elpymisen 
merkkejä. 
 
Nuorisotoiminta oli Liiton avainalueita. Nuorisovaliokunta yhtenäisti 
koulutusjärjestelmiä, laati oppimateriaalia ja teki yhteistyötä lajiliittojen kanssa. 
Sinettiseura-laatutunnustukset oli 10 seuralla.  
 
Seuratoimintavaliokunta uudistui lähes kokonaan. Päätavoitteina oli Vapepa-toiminnan 
kehittäminen yhteistyössä viranomaisten kanssa. Toinen tärkeä tehtävä oli 
seuratoiminnan tukikoulutuksen järjestäminen. Valiokunnan alaisista lajeista 
sukelluskalastus eteni suotuisasti, kun taas suunnistus ja valokuvaus taantuivat. 
Vuoden aikana päätettiin erottaa kalastus ja vapaasukellus omaksi valiokunnakseen. 
 
Tiedevaliokunta panosti meribiologiaan ja ympäristönsuojeluun sekä 
meriarkeologiaan, jossa aloitettiin kansainvälinen koulutusyhteistyö NAS:n (Nautical 
Archeology Societyn) kanssa. 
 
Sukeltaja-lehti ilmestyi nyt toista vuotta täysin uudistetussa muodossa. Lehden 
tekemisestä vastasi markkinointiviestintäyhtiö Onnion. Lehden talous pysyi hyvin 
talousarvion puitteissa ilmoitushankinnassa tapahtuneista vastoinkäymisistä 
huolimatta. 
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SAMMANDRAG 
 
 

Året 2002 var Förbundets 46:e verksamhetsår. Medlemsantalet steg till 12 232, vilket 
innebar en ökning på ca 3 %. Förbundets ekonomi var fortfarande stabil, vilket 
möjliggjorde förverkligandet av tre stora projekt: förnyandet av tidskriften Sukeltaja, 
utvidgandet av ungdomsverksamheten och förnyandet av Förbundets visuella image. 
 
Kostnadsöverskottet från ordinarie verksamhet var 294 783 euro. Inkomsterna från 
medelanskaffningen var sammanlagt 206 787 euro. Stadsbidraget utgjorde 86 000 
euro. 
 
Förbundet hade fyra fastanställda funktionärer: verksamhetsledare, utbildningschef, 
ungdomschef och medlemssekreterare. 
 
Tekniska utskottet ansvarade för förnyandet och utvecklandet av utbildningssystemet.  
Ett mycket viktigt inslag var inledandet av internationellt samarbete med 
utbildningsorganisationen NAUI Worldwide (National Association of Underwater 
Instructors). Antalet nycertifierade dykare var ca 1 500, vilket innebar en minskning 
på ca 7 %. 
 
Fensimmarna klarade sig utmärkt i internationella sammanhang trots ett pågående 
generationsskifte inom grenen.  
 
I uv-rugby klarade sig landslaget bra. För de aktiva vuxnas del kunde man spåra en 
viss minskning i aktiviteten, medan juniorverksamheten visade en viss ökad aktivitet. 
 
Ungdomsverksamheten var ett av Förbundets nyckelområden. Ungdomsutskottet 
förenhetligade utbildningssystem, författade studiematerial och samarbetade med 
grenförbunden. 10 klubbar innehade Sigillklubb-kvalitetsbeteckning.  
 
Klubbverksamhetsutskottet förnyades nästan helt. Dess huvudmål var att tillsammans 
med myndigheterna utveckla Vapepa-verksamhet (Frivillig räddningstjänst). En annan 
viktig aktivitet var att ordna stödkurser för klubbledare. Av utskottets sportgrenar 
visade undervattensfiske framgång, medan orientering och fotografering visade en 
viss tillbakagång. Under året beslöt man att ombilda fiske och fridykning till 
självständiga utskott. 
 
Vetenskapsutskottet satsade på maritimbiologi, naturskydd och arkeologi. Inom 
arkeologin inledde man internationellt samarbete med NAS (Nautical Archeology 
Society). 
 
Tidskriften Sukeltaja utkom nu under ett helt år i förnyad form. Det praktiska 
redigeringsarbetet gjordes av marknadskommunikationsföretaget Onnion. Tidskiftens 
ekonomi höll sig inom ramen för budgeten trots vissa problem med 
annonsanskaffningen. 
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HALLINTO 
 
 

Jäsenmäärä 
 

Liiton jäsenmäärä oli vuoden lopussa 12 232: tästä alle 19-vuotiaita nuoria oli 2 565 
eli 20,98 % ja naisia 2 728 eli 22,3 %. Jäseneksi hyväksyttiin 6 uutta seuraa, jolloin 
seurojen lukumäärä oli vuoden lopussa 207. 
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                 Liiton jäsenmäärän kehitys 
 

 
Liiton talous 

 
Liiton eri toiminta-alat onnistuivat pysymään talousarvionsa puitteissa erinomaisesti. 
Omatoiminen varainhankinta tuotti merkittävän osan Liiton rahoituksesta. Sen 
onnistuminen mahdollisti suunnitellut laajat hankkeet: Sukeltaja-lehden uudistamisen, 
Liiton ulkoisen ilmeen uudistamisen ja nuorisotoiminnan aktivoimisen.  
 
Oman varainhankinnan nettotulos oli kustannusraportin mukaan 336 357 euroa. 
Vuonna 2001 vastaava tulos oli 291 680 euroa. Tulos muodostui jäsenmaksuista, 
myyntituotoista, vakuutusmaksuista, yhteistyösopimuksista ja korkotuotoista. 
Sijoitus- ja rahoitustoiminta onnistui myös hyvin. Liiton varoja talletettiin yhden tai 
kolmen kuukauden jaksoissa korkeakorkoiselle talletustilille, jossa korko oli keski-
määrin 2,8 %.  
 
Budjetoidun alijäämän sijasta vuoden tilinpäätös osoitti 2 527 euron ylijäämää. 
Varsinaisen toiminnan kulujäämä oli 294 783 euroa. Vaihto-omaisuuden arvo oli 
37 252 euroa, joka koostui edellisten vuosinen tapaan koulutus- ja 
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kurssimateriaalista. Vaihto-omaisuus arvostettiin epäkuranttiusperiaatteella. 
Kalustosta tehtiin 25 %:n suuruiset menojäännöspoistot.  
 
Liiton saama valtionapu oli 86 000 euroa, mikä sisälsi opetusministeriön myöntämän 
4 000 euron avustuksen valtakunnallisen Vapepa-sukelluskoulutuksen kehittämiseksi 
sekä 2 000 euron avustuksen räpyläuintimaajoukkueelle EuroCup-kilpailuja varten. 
Lisäksi Olympiayhdistys myönsi räpyläuimareille 2000 euroa "korvamerkittyä" 
valmennustukea. 
 
 

Liiton kokoukset 
 

Kevätpäivä ja -kokous, 21.4. Tampere 
 

Järjestelyistä vastasi Tampereen Urheilusukeltajat ry. Kokoukseen osallistui 61 
henkilöä 21 jäsenseurasta. Kokonaisäänimäärä oli 329. Kokous hyväksyi edellisen 
vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen yksimielisesti. Kokouksen 
puheenjohtajana toimi Keijo Kaittola.  
 
Syyskokous 27.10. Vantaa 

 
Järjestelyistä vastasivat Liiton toimihenkilöt. Kokouksessa oli läsnä 59 henkilöä 34 
jäsenseurasta, joilla oli käytettävissään 476 ääntä. Kokous hyväksyi yksimielisesti 
toiminta- ja taloussuunnitelman. Kokouksen puheenjohtajana toimi Risto Sajaniemi. 

 
 
Johtokunta 
 

Johtokunnan kokouksia pidettiin kuluneella kaudella seitsemän kertaa. 
Puheenjohtajana toimi Jouko Laitinen sekä varapuheenjohtajina Mika Pohjonen ja 
Veli-Matti Pynnönen. 
 
 
Johtokunnan jäsenet ja osanotto kokouksiin: 
 
Jouko Laitinen, Mäntän Seudun Urheilusukeltajat ry  7/7  
Kari Back, Rovaniemen Urheilusukeltajat ry   4/7 
Pekka Kaikumo, Sukellusseura H2O ry   6/7  
Keijo Kaittola, Tampereen Urheilusukeltajat ry  7/7 
Pentti Parkkila, Job-Divers ry     6/7 
Mika Pohjonen, Keski-Uudenmaan Sukeltajat ry  7/7 
Veli-Matti Pynnönen Sukellusseura Vesikot ry  5/7 
Matti Pöntinen, Saimaan Norpat ry    6/7 
Antti Saarnio, Urheilusukeltajat ry    7/7 
Jari Autio, ASK Hepula ry, varajäsen    4/7  
Oili Pöyliö, Sammakot ry, varajäsen    1/7  
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Työvaliokunta 
 
Työvaliokunta hoiti johtokunnan antamin valtuuksin Liiton juoksevia asioita. Samalla 
se hoiti myös Sukeltaja-lehden toimitusneuvoston tehtäviä. 
 
Työvaliokunta kokoontui kaksi kertaa ja toimitusneuvosto viisi kertaa. 
 
Valiokuntaan kuuluivat: 
 
Jouko Laitinen, puheenjohtaja  2/2 
Mika Pohjonen     2/2 
Veli-Matti Pynnönen    0/2 
Brita Ikävalko, sihteeri   2/2 
 
 

Talousvaliokunta 
 
Valiokunnan tärkein tehtävä oli Liiton eri toimielinten budjettiseuranta sekä Liiton 
talouden pitkäntähtäimen tarkastelu. 
Kaikki toimielimet tunsivat vastuunsa, ja niiden toiminta oli taloudellisesti hallittua. 
Budjettiseurannassa oli otettava huomioon toimintojen painottuminen eri osiin vuotta, 
epävarmuustekijät ja toiminnan vapaaehtoisluonne. Nimenomaan viimeksi mainittu 
aiheutti talousasioiden ohjaus- ja neuvontatarvetta.  
 
Valiokunnan kokoonpano 
 
Risto Sajaniemi, puheenjohtaja 
Helena Jaatinen 
Jukka Sulku 
Brita Ikävalko 
 
Vuoden aikana pidettiin kaksi varsinaista kokousta. Asioita käsiteltiin myös 
sähköpostitse. 
 
Talousarvion valmistelu ja muut tehtävät 
 
Valiokunnan puheenjohtaja osallistui Liiton suunnittelukokouksessa vuoden 2003 
toimintasuunnitelman ja talousarvion valmisteluun. 
 
Valiokunta suoritti johtokunnan antamia muita erillistehtäviä sekä konsultoi 
johtokuntaa, muita valiokuntia ja toimistoa. 
 
 

Tilintarkastus 
 
Liiton valvontatilintarkastuksesta vastasi Hannu Sohlman (KHT) 
PricewaterhouseCoopers Oy:stä. Vuosikokouksen valitsemina tilintarkastajina toimivat 
Veli-Matti Korppi-Tommola ja Antti Eskelinen (KHT) sekä varatilintarkastajina Timo 
Lautanen ja Jyrki Lukkarinen. 
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Ehdollepanotoimikunta 
 
Liiton kevätkokous asetti ehdollepanotoimikunnan valmistelemaan Liiton johtokunnan 
henkilövalintoja.  
 
Liittokokous määritteli toimeksiannon seuraavasti: 
”Ryhmä velvoitetaan työnsä aluksi laatimaan kriteerit ehdokkaiden 
ansioluetteloon kirjattavista asioista. Ryhmän tehtävänä ei ole 
asettaa ehdokkaita paremmuusjärjestykseen. Syyskokouksessa voidaan 
edelleen asettaa ehdokkaita ehdolle johtokunnan jäseniksi.” 
 
Ehdollepanotoimikunnan tavoite täyttyi erinomaisesti; uusiksi johtokunnan jäseniksi 
oli ehdokkaita ennätysmäärä, yhteensä 15 ehdokasta. 
 
Toimikuntaan kuuluivat: 
Keijo Kaittola (pj.), Aira Hietala, Ulla Kauppi, Tapio Kähäri sekä Timo Puomio. 
 
 

Toimisto 
 
Brita Ikävalko, toiminnanjohtaja 
Riikka Lyytikäinen, nuorisopäällikkö 20.8. saakka 
Mika Rautiainen, koulutuspäällikkö 
Riku Verkkomäki, asiakaspalvelu 
Satu Vähäsarja, nuorisopäällikkö 1.8. – 29.8. ( ) 
 
 

Kotimainen yhteistoiminta 
 
Suomen Olympiayhdistyksen valtuuskunnassa Liiton edustajana oli puheenjohtaja 
Jouko Laitinen. 
 
Vapepa-yhdyshenkilönä ja keskustoimikunnan työvaliokunnan jäsenenä oli Pentti 
Parkkila. 
 
Suomen sukellus- ja ylipainelääketieteellisen yhdistyksen yhdyshenkilönä oli Brita 
Ikävalko. 
 
SLU:n (Suomen Liikunta ja Urheilu ry) edustajana Urheilun oikeusturvalautakunnassa 
oli Helena Jaatinen. 
 
Tanhuvaaran Urheiluopiston (Savonlinna) valtuuskunnassa oli Brita Ikävalko. 
 
Nuori Suomi ry:n ehdollepanotoimikunnassa oli Brita Ikävalko. 
 
SLU:n toimitalotyöryhmässä oli Brita Ikävalko. 
 
Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton johtokunnan jäsenenä oli Heikki 
Hämäläinen. 
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Kansainvälinen toiminta 
 
European Underwater Federationin (EUF) kokouksia pidettiin kolme. Liiton edustaja ei 
osallistunut kokouksiin. 
 
Liittomme kattojärjestön, Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques 
(CMAS), räpyläuintivaliokunnan jäsenenä toimi Brita Ikävalko ja uppopallovaliokunnan 
jäsenenä Lauri Nurminen. 
 
Eurooppalaisia standardeja valmistelevien työryhmien CEN TC 162/WG 12 (Diving 
Suits) ja CEN TC 329/WG 3 (Diving Services) toimintaa seurattiin asiakirjojen 
perusteella. 
 
Kansainvälisissä tuomaritehtävissä toimivat Kalervo Rehnbäck ja Lauri Nurminen 
(uppopallo) ja Kalevi Turkka (räpyläuinti). 
 
Kansainvälisen koulutusyhteistyön aloittamisesta neuvoteltiin National Association of 
Underwater Instructors (NAUI), Association Internationale pour le Développement de 
l'Apnée (AIDA), Apnea Academy (ApAc) ja Nautical Archeology Society (NAS) -
järjestöjen kanssa. 
 
 

Huomionosoitukset ja onnittelut 
 
CMAS:n hopeinen ansiomitali 
 
Helena Jaatinen 
 
CMAS:n muistolaatta 
 
Kalervo Rehnbäck, Tapio Syrjänen, Kalevi Turkka 
 
CMAS****-sukeltajakortti  
 
Kari Jokinen, Timo Palin, Jorma Pandy, Veli-Matti Pynnönen, Erkki Siirilä, Jouko Sorri 
 
SUSL:n kultainen ansiomitali 
 
Timo Vikman 
 
SUSL:n hopeinen ansiomitali 
 
Petteri Airanne, Lasse Haapamäki, Kaisu Hyppönen, Timo Jokinen, Tapani Kaistila, 
Keijo Kaittola, Marko Kauppinen, Reino Kokkonen, Raimo Koskela, Kari Lainio, Olavi 
Mäkinen, Jari Pynnönen, Esa Raivio, Mika Rautiainen, Harri Tamminen, Jukka-Pekka 
Tanner, Ari Tiainen, Juha Tähtiharju, Juhani Valli, Esa Vuoppola, Arto Ylimäki 
  
SUSL:n pronssinen ansiomitali 
 
Jouni Alakantola, Pekka Anttila, Jukka Eloranta, Risto Esala, Antti Hankaniemi, Satu 
Heino, Antti Hietanen, Tuomo Hirvonen, Marko Honkala, Taavi Hynynen, Joni Höijer, 
Kaj Jokinen, Kirsi Juhala, Pia Juvonen, Tapani Kallioniemi, Hannu Kariheimo,  Kari 
Karppanen, Jaana Kauppinen, Tuomo Ketonen, Eugen Kotaviita, Antero Kuhalampi, 
Mika Kuukkanen, Jukka Kärkkäinen, Sauli Laakkonen, Esko Latvala, Jouko Lehto, 
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Janne Lindell, Juuso Mettälä, Maija-Leena Mehtola, Aarre Naukkarinen, Antti Nissinen, 
Urpo Nyholm, Anna Orava, Jari Paavilainen, Juhani Perämäki, Mika Pihlajikko, Lauri 
Pirttiaho, Tiina Rantanen, Jari Rinkinen, Pekka Rintaniemi, Aarni Ruuhimäki, Matti 
Rämänen, Tomi Saarinen, Jari Salmi, Päivi Salo, Reijo Salo, Timo Suominen, Timo 
Särkkä, Seppo Taskinen, Vesa Terävä, Hannu Tourneur, Raimo Turunen, Pasi 
Tuulensuu, Matti Warkki, Pekka Äärynen 
 
SUSL:n standaari 
 
Vesa Niemi, Pekka Perätalo, Reijo Vuohelainen 
 
Vuoden sukeltaja 
 
Vuoden sukeltajaksi valittiin Tapio Syrjänen, Tampereen Urheilusukeltajat ry:stä. 
 
Muut muistamiset 
 
Kalervo Rehnbäck   60 v. 
Mauri Vallema    60 v. 
Sukellusseura Calypso ry  30 v. 
Tampereen Urheilusukeltajat ry 30 v. 
Oulun Vesimiehet ry   25 v. 
Suupohjan Sukeltajat ry  20 v. 
 
 

Markkinointi ja tiedotus 
 
Seurakirjeitä lähetettiin viisi kappaletta. Lisäksi Liiton toiminnasta tiedotettiin 
lehdistötiedotteilla, SLU:n ja STT:n kilpailukalentereissa sekä Sukeltaja-lehdessä. 
Televisiossa ja aikakauslehdissä esilläolo oli poikkeuksellisen hyvää, etenkin 
vapaasukelluksen ja sukelluskalastuksen osalta. 
 
Liiton internet-sivuston ylläpito oli tarkoitus hoitaa niin, että valiokuntien 
tiedotusvastaavat olisivat itse omalla salasanallaan päivittäneet tietoja. Tämä jäi 
kuitenkin toteutumatta; käytännössä kaikki ylläpito jouduttiin tekemään Liiton 
toimihenkilöiden voimin. 
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TEKNINEN VALIOKUNTA 
 
 
Teknisen valiokunnan painopisteitä oli liittokouluttajatoiminta, kouluttajakoulutuksen 
uudistaminen ja peruskurssien kehittäminen. Toimintaohjelmaan lisättiin myös hanke, 
jonka tarkoituksena oli selvittää yhteistyömahdollisuuksia koulutusjärjestö NAUI:n 
kanssa. 
Hankkeet onnistuttiin viemään läpi suunnitellusti, ja tulokset olivat hyviä.  
Valiokunnan toiminta pysyi hyvin budjetin asettamissa rajoissa. 
Liiton kokonaistilanteen kannalta on huolestuttavaa, että kortitusmäärät laskivat 
edelleen. 
 
Kari Lainio  
 
 

Valiokunnan kokoonpano 
  
Kari Lainio, puheenjohtaja 
Jorma Onjukka, varapuheenjohtaja 
Susan Heikkinen 
Marko Kauppinen 
Timo Palin 
 
Liittokouluttajina toimivat: 
 
Johan Huldin 
Sari Häkkinen 
Cem Ilksoz 
Jouko Keinänen 
Ilari Koskinen 
Pentti Parkkila 
Kari Peltola 
Timo Puomio 
 
Valiokunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. 
 
 

Kouluttajakoulutus 
 
Valiokunta aloitti loppuvuoden aikana kouluttajakurssien uudistamisen. Perusteena oli 
CMAS:n sääntömuutokset ja Liiton aloittama NAUI-yhteistyö. 
 
M1-koulutus 
 
18.1.-20.1. ja 1.-3.2. Pajulahden Urheiluopisto. 
Osallistujia 22 
 
20.-22.9. ja 4.-6.10. Pajulahden Urheiluopisto.  
Tämä kurssi sisälsi myös NAUI Assistant Instructor -pätevyyteen vaadittavat opinnot. 
Osallistujia 22 
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18.-20.1. ja 1.-3.2. Norrvalla Folkhögskola, Vöyri.  
Ruotsinkielinen alueellinen kurssi, järjestäjänä Hans Sandvik. Osallistujia oli kuusi. 
 
11.2.-25.3. Helsinki.  
Alueellisen kurssi, järjestäjänä Roy Nurmi. Osallistujia oli 11. 
 
21.-24.2. Tornio. 
Alueellisen kurssi. Järjestäjänä Pentti Parkkila. Osallistujia oli yhdeksän.  
 
M2-koulutus 
 
18.-20.10. ja 8.-10.11. Pajulahden Urheiluopisto. 
Kurssi sisälsi myös NAUI Instructor -kurssiin vaadittavien opintojen osa-alueita. 
Osallistujia oli 21. 
 
M3-koulutus 
 
5.-9.6. Pajulahden Urheiluopisto. 
Kurssi oli samalla NAUI Instructor Crossover -kurssi. Osallistujia oli yhdeksän. 
  
Muu koulutus 
 
Suunniteltua Nitrox-kouluttajakurssia ei järjestetty osallistujien puutteen vuoksi.  
 
 

Sukelluskoulutus 
 
Sukelluskurssien uudistaminen jatkui. Työn taustalla oli mm. peruskurssiin tehdyt 
muutokset sekä CMAS:n ja NAUI:n standardien vaatimukset. Myös kurssien 
painotuksia muutettiin. 
 
P1-kurssiuudistus 
 
Uudistettu P1-kurssiohjelma ja siihen liittyvät materiaalit julkaistiin vuoden alussa ja 
otettiin seurojen koulutuksessa virallisesti käyttöön. Kurssiohjelmasta saatu palaute 
oli pääsääntöisesti myönteistä. 
 
P2-kurssiuudistus 
 
Valiokunta aloitti P2-kurssin uudistamistyön.  
 
 

Koulutusmateriaalit 
  

P1-kurssimateriaali 
 
P1-kurssin oppimateriaaliin Liitto osti käyttöoikeuden Timo Vikmanilta.  
Kouluttajajäsenet ovat yleisesti olleet tyytyväisiä selkeytyneeseen 
koulutusmateriaaliin. Toisaalta muutamia koulutuksen avainalueiksi koettuja asioita 
puuttui, ja asioiden esittämisjärjestys koettiin kokonaisuuden kannalta sekoittavana. 
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Kouluttajakurssit 
 
Kouluttajakurssien (M1–M3) materiaalia kehitettiin edelleen. Muutostarpeen aiheutti 
lähinnä NAUI-koulutus.  
 
 

Erityisryhmät 
 
Erityisryhmien kouluttajakurssi peruttiin osallistujien puutteen vuoksi. 
 
 

Liittokouluttajat 
 

Toiminnan avainalueet 
 
Liittokouluttajien tavoitteena oli saada konkreettista tunnettuutta ja käynnistää 
aktiivinen koulutustoiminta Suomessa. Tavoitteisiin päästiin osittain, koska tehtävien 
vakiinnuttamisessa ja seurojen kanssa yhteistoiminnan käynnistämisessä oli 
havaittavissa ongelmia. 
 
Liittokouluttajien oma toiminta 
 
Liittokouluttajat järjestivät yhteensä 16 koulutustilaisuutta ympäri Suomea. 
Kurssien aiheina oli P1-kurssin materiaalit ja uudet koulutusmenetelmät.  
Liittokouluttajat pitivät yhteyttä pääsääntöisesti sähköpostitse. 

 
NAUI Rescue Diver –kurssi 
 
Liittokouluttaja Ilari Koskinen järjesti yhden NAUI Rescue Diver -kurssin 
Urheilusukeltajat ry:n jäsenille. Kurssilla testattiin materiaalin ja aihealueiden 
toimivuutta Suomen olosuhteissa ja seuratoiminnassa. Saatu palaute oli erittäin 
positiivista, ja sen pohjalta päätettiin jatkaa kurssin valmistelutyötä Liiton 
kurssiohjelmiin. 
 
Liittokouluttajille järjestetyt koulutustilaisuudet 
 
26.- 8.4. Espoo.  
Koulutustilaisuus oli samalla NAUI Instructor Crossover -kurssi osallistujille. 
Tilaisuudessa keskityttiin lähinnä liittokouluttajien toiminnan kehittämiseen ja NAUI-
järjestelmän tutkimiseen. 
 
Liittokouluttajista oli osa opiskelemassa kouluttajien kouluttamista M1- ja M2- 
kouluttajakursseilla teknisen valiokunnan jäsenten kanssa. 
 
 

NAUI-hanke 
 
Tekninen valiokunta aloitti johtokunnan hyväksymänä NAUI-koulutusjärjestelmän 
kokeiluhankkeen. Hankkeessa oli tarkoitus selvittää miten NAUI-koulutus-järjestelmä 
soveltuisi liitossa CMAS-koulutuksen rinnalle uutena ja toimintaa tukevana 
järjestelmänä. 
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Hankkeessa koulutettiin eri kursseilla yhteensä 17 NAUI Scuba Instructoria. Tulokset 
ja mielipiteet olivat positiivisia, ja jäsenistön reaktiot hanketta kohtaan olivat 
myönteisiä. 
 
Liiton koulutuspäällikkö koulutettiin NAUI Service Center Scandinavia:n kurssilla NAUI 
Workshop Directoriksi. Näin hänellä on mahdollisuus kouluttaa ja nimetä Suomessa 
kaikentasoisia NAUI-kouluttajia ja kouluttajakurssien opettajia. 
 
 

Tiedottaminen 
 

Kouluttajapäivät 
 
16.2. High Tech Center, Helsinki.  
Osallistujia oli 107 henkilöä luennoitsijoineen. 
 
16.-17.11. Oulu.  
Osallistujia 55 henkilöä luennoitsijoineen. Ohjelmaa täydensi seuratoimintavaliokunta 
omalla osuudellaan 17.11. 
 
Kouluttaja-tiedote 
 
Kouluttajille laadittiin kolme Kouluttaja-tiedotetta. 
Valiokunnan jäsenet kirjoittivat Sukeltaja-lehteen artikkeleita. 
 
 

Tapahtumaraportointi 
 
Tapahtumaraportteja saapui liittoon yhteensä 19.  
 
Painekammiohoitopaikoista saatujen tietojen mukaan sukeltajantautitapauksia oli 25. 
Vaikka onkin todennäköistä, että osa hoidetuista henkilöistä ei ole ollut Liiton jäseniä, 
on silti huolestuttavaa, että liittoon ei saatu yhtään painekammiohoitoa koskevaa 
raporttia. Raportti saatiin kuitenkin yhdestä kuolemaan johtaneesta onnettomuudesta. 
 
Tapahtumaraporttien koostamisesta ja analysoinnista vastasi teknisen valiokunnan 
jäsen Jorma Onjukka. 
 
 

Ilma-analyysit 
 
Liiton ilma-analyysipalvelusta vastasi Seppo Salonen. 
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Kortitukset 
 
Vuosina 1997-2001 järjestettiin yksinomaan alueellisia M1-kouluttajakursseja, jolloin 
kouluttajakortitusten määrä kääntyi laskuun. Vuodesta 2000 alkaen myös 
sukeltajakortitusten määrä on laskenut. 

Kouluttajakortitukset
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NUORISOVALIOKUNTA 
 
 
Seurojen lasten ja nuorten toiminnan aktivoiminen oli yksi Liiton toiminnan 
avainalueita. Valiokunnan omia avainalueita olivat lisäksi koulutusjärjestelmän 
yhdenmukaistaminen, oppimateriaalin laadinta sekä yhteistyö lajiliittojen kanssa.  
Tavoitteet saavutettiin kohtalaisesti.  
Suunnitelluista tapahtumista valitettavasti noin puolet peruuntui.  
Norpparallit ja kesäleiri olivat hyvin esillä tiedotusvälineissä  sekä paikallisella että 
valtakunnallisella tasolla.  
Perustason ohjaajakoulutuksen avulla on lisätty seurojen toimintamahdollisuuksia ja 
lajin harrastajamääriä, mutta osaamisen ja toimintamallien syventäminen seuroissa 
jäi toteutumatta ohjaajien jatkokoulutuksen peruuntumisten vuoksi.  
Yhteistyö räpyläuinti- ja uppopallovaliokuntien nuorisotyön kanssa toteutui hyvin. 
Liiton jäsenistä alle 19-vuotiaita oli 2 565 eli noin 20 % jäsenistöstä. 
 
Maare Siukola 
 
 

Valiokunnan kokoonpano ja kokoukset 
 
Maare Siukola, puheenjohtaja 
Anna Ala-Olla, 1.1.–31.5. 
Lilli Pykäläinen, 31.5. alkaen 
Veli-Matti Pynnönen  
Oili Pöyliö 
 
Valiokunta kokoontui 4 kertaa ja piti yhden puhelinkokouksen. 
 
Valiokunnan puheenjohtaja ja kaksi valiokunnan jäsenistä osallistuivat syksyllä Liiton 
suunnittelukokoukseen. 
 
 

Koulutus 
 
Valiokunta järjesti koulutusta seuraavasti. 
 
Nuori Suomi -ohjaajakoulutus 
 
15.-17.2. Kuusankoski, 15 osallistujaa  
 
3.–5.5. Varalan Urheiluopisto, Tampere, 16 osallistujaa  
 
13.–5.9. Varalan Urheiluopisto, Tampere, 20 osallistujaa 
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Nuori Suomi -ohjaajien jatkokoulutus 
 
16.–17.3. Kouvola, 11 osallistujaa 
 
5.–6.10. Varala. Koulutus peruuntui osanottajapulan vuoksi. 
 
Nuori Suomi -kuuttiohjaajakoulutus 
 
Koulutus jouduttiin peruuttamaan, koska kurssiohjelma ja -materiaali eivät 
valmistuneet ajoissa. 
 
Junior Life Saver Club -kouluttajakurssi 
 
Koulutus peruuntui osanottajapulan vuoksi. 
 
Uimaopettajan peruskurssi 
 
Koulutus peruuntui osanottajapulan vuoksi. 
 
 

Kortitukset 
 

Kortitusmäärät säilyivät aikaisempiin vuosiin verrattuna ennallaan. 
 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Junior Scuba    6 3 20 6 10 

S3 16 11 20 19 21 15 1 24 

S2 40 71 39 28 30 39 32 33 

S1 135 131 62 148 161 119 116 113
 
 
  
Leirit 
 

Valtakunnallinen kesäleiri  
 
8.-11.8 Kummitusjahti. Suomenlinna  
Järjestävä seura Keski-Uudenmaan sukeltajat. Leirillä oli 58 osallistujaa. 
 
Kansainvälinen nuorisoleiri 
 
8.–11.8. Skottevig, Norja.  
Järjestäjä Norges Dykkeforbund. Matkanjohtajana toimi Oili Pöyliö. Suomesta 
osallistuivat Tapio Helminen, Anna-Mari Saari ja Leea Eskelinen Längelmäveden 
Sukeltajista. 
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Junior Scuba -leiriviikonloppu 
 
Leiri peruuntui osanottajapulan vuoksi. 
 
Nuori Suomi -ohjaajien leiriviikonloppu 
 
Leiri peruuntui osanottajapulan vuoksi. 
 
Junior Scuba/P1-rippikoulu 
 
Rippikoululeiri peruuntui osanottajapulan vuoksi. 
 
 

Kilpailut 
 

Valtakunnalliset norpparallit 
 
9.–10.2. Wanhan Herran Visailut, Raahe  
Järjestävä seura Mursut, Raahe, osallistujia 83 
 
9.-10.11. Sammakkoralli, Jyväskylä  
Järjestävä seura Sammakot, Jyväskylä, osallistujia 107 
 
Valokuvauskilpailu 
 
Norppien valokuvauskilpailu peruuntui osanottajapulan vuoksi. 
 
 

Sinettiseurat 
 
Liiton omat Nuoren Suomen ohjeisiin perustuvat "Tavoittelemisen arvoinen 
sinettiseura" -laatukriteerit valmistuivat toimintavuonna. 
 
Sinettiseurojen toiminnan laatutarkastukset suoritettiin keväällä. Kahden seuran 
toiminta ei enää vastannut sinettiseuroilta odotettua laatua; nämä tarkastetaan 
uudestaan vuonna 2003. 
 
Nuori Suomi -sinettiseuroja olivat: 
 
Bothnia Gulf Divers –82 ry, Vaasa 
Keski-Uudenmaan Sukeltajat ry, Järvenpää 
Mikkelin Urheilusukeltajat ry 
Rauman Laitesukeltajat ry 
Rauma-Repola Diving Club ry, Tampere 
Saimaan Norpat ry, Lappeenranta 
Sodankylän Urheilusukeltajat ry 
Sukellusseura Vesikot ry, Kouvola 
Tampereen Urheilusukeltaja ry 
 
Uudeksi sinettiseuraksi valittiin Diving Team Pori ry. 
 
Nuoren Suomen järjestämälle Sinettiristeilylle osallistuivat nuorisovaliokunnan 
edustajina Maare Siukola ja Lilli Pykäläinen sekä eri sinettiseuroista 5 edustajaa.  
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Operaatio pelisäännöt 
 
Nuoren Suomen ”Operaatio Pelisäännöt”  -kampanjan mukainen pelisääntösopimus oli 
voimassa 11 seuralla.   
 
 

Paikallistuki 
 
Opetusministeriön ja Nuoren Suomen seuratoiminnan paikallistukea haki yhteensä 
965 hanketta, joista Liiton jäsenseurojen hankkeita oli seitsemän. Näistä 
paikallistukea saivat alle 13-vuotiaiden toimintaan: 
 
Keski-Uudenmaan Sukeltajat ry, 1 500 euroa 
Saimaan Norpat ry, 500 euroa 
Scuba Libre ry, 1 000 euroa 
 
ja 13-19 -vuotiaiden toimintaan: 
 
Midnight Divers ry, 500 euroa 
 
 

Materiaalit 
 
Nuori Suomi -ohjaajakoulutuksessa käytettäväksi tuotettiin kurssin kouluttajakansiot 
ja oppilaan kansio. 
 
Nuoren sukeltajan oppaasta julkaistiin päivitetty painos. 
 
Vinkkikilpailussa palkittiin Kemin Urheilusukeltajat ry, Nousu ry ja Saimaan Norpat ry. 
Kilpailun tuloksiin perustuva Vinkkivihko julkaistiin sähköisessä muodossa Liiton 
internet-sivuilla. 
 
Kuuttiohjaajakurssin ohjelma ja materiaali eivät valmistuneet aikataulun mukaisesti 
aineiston laatijan työesteiden takia. 
 
Norppatoiminta-esitteen tekeminen päätettiin siirtää myöhempään ajankohtaan. 
 
S-kurssien koulutusmateriaali päätettiin antaa teknisen valiokunnan tehtäväksi. 
Tekninen valiokunta totesi kuitenkin, että asia ei kuulu sen toimialaan, minkä takia 
materiaali jäi toistaiseksi laatimatta. 
 
 

Muistamiset 
 
Liiton kevätkokouksessa Tampereella jaettiin Vuoden Norppaohjaaja -palkinto Laura 
Hietaselle ja Vuoden Norppa -palkinto Sami Lassilalle, molemmat Diving Team Pori 
ry:stä. 
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Tiedotus ja viestintä 
 
Jokaisessa Sukeltaja-lehdessä oli norppasivut. Niiden sisällöstä huolehti 
pääsääntöisesti Leena Koivumäki. 
 
Nuorisovaliokunnan tiedottamisesta vastasi Liiton nuorisopäällikkö. Tiedotuskanavina 
käytettiin Sukeltaja-lehden lisäksi Norppaposti-, Seuraposti- ja Kouluttaja-tiedotteita, 
Liiton internet-sivuja sekä seurojen nuorisovastaaville suunnattuja 
"suoramainontakirjeitä". 
 
Internet-sivujen nuoriso-osasto uudistettiin kokonaan. 
 
Kummitusjahti-leiriä ja Sammakkorallia esiteltiin TV:n lasten- ja nuortenohjelmissa. 
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 RÄPYLÄUINTIVALIOKUNTA  
 
 
Vuoden kohokohtia olivat pienten mutta tehokkaiden joukkueidemme kohtuullinen 
menestys nuorten EM-kilpailuissa Puolassa ja yleisen sarjan MM-kilpailuissa Kreikassa 
huolimatta siitä, että meneillään on joukkueemme nuorennusleikkaus. Vaikka tällä 
kertaa ei saavutettu yhtään mitalia, paransivat nuoret uimarimme tuloksiaan 
kiitettävästi. 
Maaottelua Viroa vastaan ei vielä ole onnistuttu saamaan aikaan eikä myöskään Baltic 
Sea -kilpailuja, koska talousarviossa ei niihin ole riittänyt varoja. Kun lisäksi 
arvokilpailujen osallistumismaksut ovat nousseet huomattavasti edellisistä vuosista, 
valiokunnan oli tingittävä muusta toiminnasta pysyäkseen hyväksytyn talousarvion 
puitteissa. 
 
Kalevi Turkka 

 
 

Valiokunnan kokoonpano 
 
Veli-Matti Pynnönen, puheenjohtaja 
Kalevi Turkka, sihteeri, tiedottaja, tilastot, kilpailutoiminta 
Janne Toivola, päävalmentaja  
Juha Korja, nuorten päävalmentaja 
Kalervo Rehnbäck, kansainväliset asiat 
Johanna Salmela, valmentaja 
 
Valiokunta kokoontui 4 kertaa ja piti yhden puhelinkokouksen. 
 
Valiokunnan puheenjohtaja osallistui syksyllä Liiton suunnittelukokoukseen. 

 
 

Nuorisotoiminta 
 
Yhteistoiminta nuorisovaliokunnan kanssa on löytänyt muotonsa, kun yhteinen Nuori 
Suomi Cup -räpyläuintikilpailusarja vakiinnutti paikkansa. Kilpailut on tarkoitettu jo 
räpyläuintiin kilpailumuotona ehtineille kuin siihen tutustumaan haluaville norpille. 
Kilpailuissa uitiin sekä mono- että stereoräpylöillä omina sarjoinaan. Kilpailijoiden 
joukossa varsinkin nuorimpien määrä oli selvässä nousussa. 
 
 

Valmentaja- ja tuomarikoulutus 
 
Muutamia valmentajia koulutettiin maajoukkueen valmennusleirien sekä lajin 
kehittämisleirin yhteydessä. Valmennuksen perustiedot ja -taidot opittiin Suomen 
Liikunta ja Urheilun sekä Uimaliiton järjestämillä valmentajakursseilla. 
 
Tuomarikoulutusta annettiin kilpailujen yhteydessä. Kalevi Turkka osallistui Patran 
kilpailujen yhteydessä CMAS:n kansainväliseen tuomarikoulutukseen. 
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Kilpailut 
 
Suomen mestaruuskilpailut 
 
9.-10.3. Räpyläuinnin Suomen mestaruuskilpailut, Tampereen Uintikeskus.  
Mukana oli yhteensä 36 uimaria kymmenestä seurasta. Ikuisesti kiertävän Orion-
maljan vei jälleen Ala-Keiteleen Urheilusukeltajat. 
 
 
Pohjoismaiden mestaruuskilpailut 
 
6.-7.4. Espoo  
Kilpailuissa kokeiltiin ensimmäisen kerran uutta kilpailuohjelmaa, jossa mukana oli 
kaksi ikäryhmää, avoin (A) ja nuoret (B). Kaikki kilpailijat osallistuivat avoimeen 
luokkaan ja nuorten tuloksiksi poimittiin B-nuorten tulokset. Järjestelmän etuna oli 
kilpailujen tiivistäminen kahteen jaksoon ja lähtöjen määrän väheneminen noin 
kolmannekseen aikaisemmasta.  
Kilpailuohjelmaa päätettiin kehittää yhteispohjoismaisena hankkeena. 
Suomen ennätyksiä tekivät Marko Kolsi, Eveliina Salo ja Lauri Pajari. 
 
Seurajoukkueiden Euroopan Cupin 5. osakilpailu 
 
18.-19.5. Kaposvár, Unkari. 
Joukkueita oli mukana yhteensä 34 kahdeksasta eri maasta. Suomea edusti yhdeksän 
maajoukkueuimaria. 
 
Nuorten Euroopan mestaruuskilpailut 
 
14.-21.7. Debica, Puola.  
Kilpailut olivat kokonaisuudessaan erittäin korkeatasoiset. Marko Kolsi teki yhden 
Pohjoismaiden ennätyksen ja Elise Mattsson yhden Suomen ennätyksen. 
 
Maailman mestaruuskilpailut 
 
7.-15.5. Patra, Kreikka.  
Suomella oli kilpailuissa 4 uimarin viestijoukkue. Joukkueessamme on menossa 
sukupolven vaihdos, joten mitaliodotuksia ei tällä kerralla ollut. 
 
4x200 m viestissä joukkueemme paransi Suomen ennätystä noin 5,5 sekuntia ja 
sijoittui yhdeksänneksi. 
 
4x100 m viestissä joukkueemme ui alkukilpailuissa uuden Pohjoismaiden ennätyksen 
ja selvisi finaaliin. Lopputuloksissa joukkue sijoittui seitsemänneksi. Kilpailuihin 
osallistui noin 350 uimaria 30 maasta. Kilpailut olivat erittäin kovatasoiset.  
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Nuori Suomi Cup -kilpailut 
 
19.1. Suolahti. Kilpailut jouduttiin peruuttamaan liian vähäisen ilmoittautuneiden 
määrän vuoksi. 
 
11.5. Pori. Osallistujia oli 29 uimaria.  
 
20.10. Kouvola. Osallistujia oli 26 uimaria.  
 
24.11. Tampere. Osallistujia oli 31 uimaria. 
 
Kilpailut oli tarkoitettu kaikille norpille, siksi niissä voitiin uida sekä tavallisilla 
räpylöillä että monoräpylöillä. 
 
 

Leirit ja lajin kehittäminen 
 
15.-17.3. Maajoukkueleiri, Kuusankoski 
Leirille osallistui PM-kilpailujen edustusjoukkue, 14 uimaria. 
 
19.-24.5. Valmennusleiri Balatonfuzfo, Unkari 
Osallistujia 10 
  
1.-4.8. Huippu-uimareiden viimeistelyleiri, Jyväskylä 
Osallistujia 4 
  
18.-20.10. Maajoukkueleiri, Kuusankoski  
Leirille osallistui 11 maajoukkueuimaria. Leirin yhteydessä järjestettiin lajiesittely, 
johon osallistui 11 henkilöä eri puolilta Suomea. Valmentajakoulutukseen osallistui 
kaksi oppilasta. Kouluttajina toimivat Juha Korja, Janne Toivola ja Kalevi Turkka. 
 
PM-joukkueen ja huippujen leireillä oli mukana Pietarin alueen päävalmentaja Peter 
Simovsky. 
 
 

Vuoden räpyläuimari  
 
Vuoden parhaaksi räpyläuimariksi valittiin Kimmo Korja Kouvolan Uimarit ry:stä.  
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UPPOPALLOVALIOKUNTA 
 
 
Vaikka Suomi menestyi kansainvälisesti erittäin hyvin, monien seurojen aktiivisuus 
osallistua järjestettyyn toimintaan laski. Monesti syynä näytti olevan aikuissukeltajien 
välinpitämätön asenne lajia kohtaan. Aktiivisuutta oli silti havaittavissa erityisesti 
junioritoiminnan osalla koko maassa. 
Lajin eteen tekemättä jätetty nuorisotyö näkyi selvästi tänä vuonna. Aikuisten ja 
nuorten väliin on jäänyt tästä syystä suuri aukko, jossa harrastajia ei juuri ole 
maajoukkue- eikä seuratoimintatasolla. Maajoukkue on kuitenkin kansainvälisesti 
hyvin korkeatasoinen. 
  
Riku Riikonen 

 
 
Valiokunnan kokoonpano  

 
Riku Riikonen, puheenjohtaja 
Janne Lindell, tiedottaja ja sihteeri  
Tomi Suomalainen, maajoukkuevalmentajien edustaja, nuorten 
maajoukkuevalmentaja, sekasarjan sarjapäällikkö 
Jyrki Mutta, tuomari- ja sääntövastaava 
Anna-Kaisa Pohjonen, sarjapäälliköiden edustaja, SM-sarjan ja Divisioonan 
sarjapäällikkö 
 
Muita toimihenkilöitä: 
 
Marko Enberg, miesten maajoukkuevalmentaja 
Petteri Silvola, naisten maajoukkuevalmentaja 
Tero Suomalainen, nuorten maajoukkuevalmentaja 
 
Valiokunta kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. 
 
 

Tiedotus 
 
Päätiedotuskanavanamme oli Uppopalloarkki, koska tulospakettimme ja raportit olivat 
niin laajoja, että ne eivät olisi mahtuneet Sukeltaja-lehteen.  
 
Valiokunta käytti sisäiseen tiedottamiseen postituslistaa, johon kuului 56 jäsentä. 
Listan avulla tavoitettiin joku pelaaja lähes kaikista seuroista. 
 
Sarjojen tai maajoukkueleirien tiedottamiseen valiokunta käytti sähköpostia sekä 
postikirjeitä.   
 
Teksti-tv:tä käytettiin yksittäisten ottelutulosten tiedottamiseen, kuten myös 
muutamia sanomalehtiä. 
 
 

Nuoret 
 
Nuorten maajoukkueen valmentajina toimivat edellisvuoden tapaan Tomi Suomalainen 
sekä Tero Suomalainen.  
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16.11. Nuorten PM-kilpailut, Karlskrona 
Kilpailuissa oli mukana Suomen lisäksi Ruotsi sekä Norja. Suomen nuoret voittivat PM-
kultaa. 
 
Alle 17-vuotiaille järjestettiin juniorileiri, joka herätti niin laajaa mielenkiintoa, etteivät 
kaikki halukkaat päässeet mukaan. Nuorilla ilmeni selvä halu päästä pelaamaan 
uppopalloa enemmänkin. Ongelmana oli aikuisten johtajien puute. 
 
 

Maajoukkueet ja kansainvälinen toiminta 
 
16.-17.2. Aikuisten PM-kilpailut, Hilleröd, Tanska 
Miesten maajoukkue voitti loppuottelussa Tanskan ja sai PM-kultaa. 
Naisten maajoukkue sijoittui kolmanneksi Norjan ja Ruotsin jälkeen.  
Miesten maajoukkueella tilanne oli erittäin hyvä ajatellen vuoden 2003 MM-kisoja. 
Naisten maajoukkueen tilanne oli heikompi, koska pelaajien ottelumäärät olivat 
vähäisiä. 
 
Kansainvälisesti Suomi menestyi hyvin. CMAS:n Champion-cupissa, joka on 
tarkoitettu kunkin maan mestarille, mestaruuden vei Ahveniston Vesipedot jo 
neljännen kerran peräkkäin, mitä mikään joukkue ei ole tehnyt aikaisemmin. 
Riihimäen Urheilusukeltajat osallistui Felix-cupiin Göteborgissa, josta sijoituksena tuli 
ensimmäinen sija. 
  
 

Sarjat 
 
Miesten SM-sarjan voitti keväällä Ahveniston Vesipedot viidennen kerran peräkkäin. 
Runkosarja oli neljän ensimmäisen joukkueen kesken varsin tasainen. 
 
I-divisioona mestaruus meni Jyväskylän uppopalloilijoille. Sarjassa oli päättyneellä 
kaudella 8 joukkuetta. 
 
Juniorit (17 v.) ja naiset pelasivat samassa kolmikierroksessa sarjassa. Naiset olivat 
joko puhtaasti omalla (Najadit-seuralla) tai sitten sekajoukkueina mukana. Sarjan 
voitti Kokkolan Merisaukot. Sarjassa oli 3 joukkuetta. 
 
Nuoret (20 v.) pelasivat myös kolminkertaisen sarjan. Sarjan voitti Kokkolan 
Merisaukot. Sarjassa oli 3 joukkuetta. 
 
Aikuisten sarjoissa oli huomattavissa selkeää taantumista edelliseen vuoteen 
verrattuna. Nuorten sarjoissa pelaajamäärien lisääntyminen oli jo kuitenkin 
nähtävissä, vaikkei joukkueiden määrä edellisvuodesta lisääntynytkään.  
 
 

Cupit 
 
Turnausten osanotossa oli havaittavissa pienoista lisääntymistä. Suosituin turnaus oli 
Riksu-cup Riihimäellä sekä Divari-cup Tampereella. Susiraja-cupissa oli osallistujia 
peräti kahdeksan joukkuetta. 
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Tuomaritoiminta ja säännöt 
 
Vuoden aikana pidettiin C-tuomarikurssi Helsingissä kansainvälinen tuomari Esa 
Vatasen johdolla sekä C-tuomarikurssi Seinäjoella tuomarivastaava Jyrki Mutan 
johdolla. Tällä kurssilla todettiin selkeää innostusta uppopalloa kohtaan. 
Punaisen ja keltaisen kortin käyttö jatkui kaikissa sarjoissa. 
 
 

Pelaajamäärät 
 
Pelaajamäärät olivat samalla tasolla kuin edellisenäkin vuonna. 
Maajoukkueleirit keräsivät sitä vastoin enemmän pelaajia. 
 
Pelaajamäärät sarjoittain: 
SM-sarja    5 joukkuetta 85 pelaajaa 
I-divisioona   8 joukkuetta 120 pelaajaa 
Nuorten sarjat   6 joukkuetta 60 pelaajaa 
 
Pelaajamäärät maajoukkueittain: 
Miesten maajoukkue  30 pelaajaa 
Naisten maajoukkue  20 pelaajaa 
Nuorten maajoukkue  30 pelaajaa 
 
Sarjojen ja maajoukkueiden ulkopuolella pelasi arvioiden mukaan noin 400 pelaajaa. 
Kaiken kaikkiaan harrastajia oli noin 700, näistä alle 20-vuotiaita junioreita noin 250. 
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 SEURATOIMINTAVALIOKUNTA 
 
 
Valiokunnan kokoonpano uusiutui vuoden alussa lähes kokonaan. 
Valiokunnan tavoitteiksi ja ydintehtäviksi määritettiin Vapepa-toiminnan kehittäminen 
ja koulutuksen alulle saattaminen sekä seurakoulutuksen järjestäminen. Nämä 
tavoitteet saavutettiin.  
Liiton merkitys ja jäsenistön osaaminen tuli esille monissa yhteyksissä. Mm. 
pelastusopisto oli halukas tekemään kanssamme tiivistä yhteistyötä. 
Valiokunnan kilpailulajeista eniten suosiotaan kasvatti kalastus. Laitetekniikka, 
suunnistus ja valokuvaus menettivät kilpailulajeina hieman suosiotaan, mutta ne 
kiinnostivat selvästikin sukeltajia entistä enemmän vapaasti harrastettuina.  
Valiokunnan toiminta-ajatusta  muutettiin siten, että pääpaino oli seuroja yleisemmin 
palvelevassa koulutuksessa. 
 
Erno Olkkonen 
 

 
Valiokunnan kokoonpano 

 
Erno Olkkonen, puheenjohtaja 
Elias Pöntinen, Vapepa- ja seurakoulutus 
Pasi Rainessalo, kalastus 
Jari Pynnönen, kuvaus 
 
Valiokunnan avustajana Vapepa–hankkeessa toimi lisäksi Rauno Vihriälä. 
 
Valiokunta kokoontui kaksi kertaa, jonka lisäksi yhteyttä pidettiin sähköpostitse, 
puhelimitse ja kirjeitse. Valiokunta on pitänyt erillisiä Vapepa-hankkeen kokouksia. 
 
 

Kalastus 
 
Kulunut kausi oli jälleen menestyksekäs suomalaiselle sukelluskalastajille. Norjassa 
järjestetyissä PM-kilpailuissa voiton otti Suomen Matti Pyykkö samoin kuin Viron 
mestaruuskilpailuissa Paldinskissa.  
 
Suomi osallistui myös ensimmäistä kertaa lajin MM-kilpailuihin, jotka järjestettiin 
marraskuussa Brasiliassa. Hyvä osoitus siitä, että Suomen sukelluskalastus on 
kansainvälisestikin arvioituna korkealla tasolla oli Matti Pyykön ensimmäisen päivän 
13. sija. Brasilian matka avasi paljon ovia suomalaiselle sukelluskalastukselle. 
 
Ilahduttavaa kuluneessa kaudessa oli myös aikaisempia vuosia huomattavasti 
laajempi osanotto kauden seitsemässä ranking-kilpailussa. Vuoden 2002 aikana 
kilpailuihin osallistui yhteensä 149 kilpailijaa. Kasvua viime kaudesta oli noin 28 %.  
 
Sukelluskalastus oli hyvin esillä myös tiedotusvälineissä. Pienempien aikakaus- ja 
paikallislehtien lisäksi MM-kilpailumatkasta raportoitiin laajasti alan lehtien lisäksi mm. 
radiossa, Trendi–lehdessä , Image-lehdessä sekä kolmen aukeaman artikkelilla APU-
lehdessä. Internetistä löytyy paljon lisää tietoa mm. menneen kauden 
sukelluskalastuksesta osoitteesta www.teamkampela.com. 
 

http://www.teamkampela.com/
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Merentutkimuslaitoksen kanssa jatkui yhteistyö, jonka tarkoituksena oli seurata 
pysyvästi Itämeren myrkkyjen levinneisyyttä keräämällä ja analysoimalla simpukka- 
ja kampelanäytteitä. Ensimmäisen kahden vuoden kokemukset ovat olleet positiivisia 
ja yhteistyötä tullaan jatkamaan kaudella 2003. 
 
Menneen vuoden aikana toteutettiin myös useita sääntöuudistuksia, sekä alustettiin 
oman valiokunnan käynnistäminen. 
 
Kilpailut kotimaassa 
 
Suomessa järjestettiin mestaruuskilpailujen lisäksi kuusi kaikille avointa kilpailua. 
 
15.6. Dödörens Cup, Hanko 
28.6. Porkkala Cup, Kirkkonummi 
27.7. Jaskan Muistokisa, Morgonlandet, Hanko 
27.-28.7. SM-kilpailut, Hanko 
1.8. Rauma Open 
31.8. Hanko Cup 
28.9. Siika-Cup, Skåldö, Tammisaari 
 
Kilpailut ulkomailla 
 
8.-9.6. Viron tasavallan mestaruuskilpailut, Paldinski 
7.-8.9. PM-kilpailut, Veidholmen, Smøla 
7.-10.1. MM-kilpailut, Brasilia 
29.-30.12. Winter Cup of Nations, Mali Losinj, Kroatia 
 
 

Suunnistus  
 
29.6. Suunnistuksen SM-kilpailut, Pellinki  
Järjestelyistä vastasi Antti Saarnio.  
 
 

Vedenalainen valokuvaus 
 
Va-kuvauksen SM-kilpailuun lähetettiin varsin vähän kuvia. Kilpailijoiden taso oli 
kuitenkin hyvä. Kilpailujen järjestelyvastuussa oli Jari Pynnönen. 
 
Pohjoismaiden mestaruuskilpailuihin osallistuminen tapahtui yksilötasolla kilpailun 
luonteesta johtuen. Videosarjassa suomalaiset menestyivät hyvin, sijat 2-4 tulivat 
kaikki suomalaisille. 
 
Muihin kansainvälisiin kilpailuihin ei joukkueita lähetetty. 
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Vapepa 
 
Vapepa-hanke käynnistyi suunnitellusti. Vuodelle asetetut tavoitteet 
yhteistyöverkoston luomiseksi ja hankkeen aloittamiseksi saavutettiin. Rauno Vihriälä 
laati selvityksen harrastussukeltajien roolista Vapepa-toiminnassa. Vapepa-
kouluttajakurssi alueellisille kouluttajille järjestettiin marraskuussa Meriturvan 
koulutuskeskuksessa Lohjalla. Kurssin suoritti 20 sukelluskouluttajaa. Luennoitsijat 
tulivat sisäministeriöstä, Suomen Punaisesta Rististä, Valtion pelastusopistolta ja 
Meripelastuskeskuksesta. Liiton Vapepa-työlle saatiin näin luoduksi hyvä pohja.  
Vapepa-toiminnan suunnittelua varten saatiin tukea opetusministeriöltä. 
 
 

Laitetekniikka 
 
Laitetekniikan SM-kilpailut Kesälahdella peruttiin osanottajapulan vuoksi. 
Kilpailukutsut olivat Sukeltajalehdessä ja internetissä Liiton internet-sivuilla. 
 
 

Seurakoulutus 
 
Liiton syyskokouksen yhteyteen järjestettiin seuroille tarkoitettu 
seurakoulutustapahtuma, jonne oli kutsuttu mm. yritysverotuksen ja yhdistyslain 
asiantuntijoita. Tapahtuma jouduttiin perumaan osanottajien vähyyden vuoksi.  
 
Koulutustilaisuudesta tiedotettiin seurapostissa, kouluttajapostissa, internetissä ja 
Sukeltaja–lehdessä. 
 
 

Tiedotus 
 

Vuoden aikana käytettiin perinteisiä muotoja eli seurapostia ja lehti-ilmoittelua. 
Sähköisten tiedotuskanavien kuten sähköpostin ja internetin käyttöä lisättiin 
jatkuvasti.  
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TIEDEVALIOKUNTA 
 
 
Valiokunta jatkoi valistuspainotteista linjaansa tuottamalla aineistoa Sukeltaja-lehteen 
ja järjestämällä meribiologia- ja -arkeologia-aiheista koulutusta sukelluksen 
harrastajille. Myös ympäristönsuojelua painotettiin tiedotuksessa. Koska valiokunnan 
työ tehtiin talkoilla rahaa kului ennakoitua vähemmän. 
 
Jouni Leinikki 
 
 

Valiokunnan kokoonpano 
 
Jouni Leinikki, puheenjohtaja (biologia, rannikonsuojelu) 
Kirsi Kostamo-Liusvaara, varapuheenjohtaja (meribotaniikka) 
Anna Nurmio-Lahdenmäki, sihteeri (sijaisena Rami Kokko) 
 
Muut jäsenet: 
 
Markus Dernjatin (biologia) 
Rami Kokko (arkeologia, konservointi) 
Matti Leiniö (tekniikka, lääketiede) 
Niko Nappu (biologia) 
Tuomo Roine (biologia) 
Lauri Wirén (geologia) 
Kalle Virtanen (arkeologia) 
 
Kokouksia pidettiin yhteensä 4 kertaa. 
 
 

Arkeologiset tiedesukeltajakurssit 
 
Valiokunta hankki yhdessä Suomen meriarkeologinen seura ry:n kanssa englantilaisen 
NAS:n (Nautical Archeology Society) koulutuspaketin, joka sisälsi johdannon ja 1-
tason. Kursseja pidettiin kaksi: kevätkesällä Sukellusseura H2O:lle ja lokakuussa 
Länsi-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus Innofocuksen tarkastussukeltajaoppilaille. 
 
 

Biologiset tiedesukeltajakurssit 
 
25.4. ja 16.6.2002. Tiedesukeltajakurssi sukellusseura Nousu ry:lle. 
 
Valiokunta aloitti jatkotason kurssien suunnittelun ja valmistelun.  
Lisäksi aloitettiin sisävesiä varten laadittavan 1-tason koulutuksen suunnittelu suoraan 
kerhoille suunnattuna ja näiden tarpeisiin sovitettuina koulutuspaketteina. 
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Ensiapupaketti sukeltajille 
 
Tiedevaliokunta alkoi vuonna 2000 laatia eurooppalaista standardia noudattavaa 
ensiapupakettia, joka on tarkoitettu erityisesti sukeltajille. Työ jatkui vielä 
toimintavuotena. Koulutuspaketin avulla terveysalan ammattilainen voi pitää 
lyhytkursseja esimerkiksi seuratasolla. 
 
 

Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa 
 
Liitto julkaisi yhteistyössä Suomen WWF:n kanssa veneilyn ympäristövaikutuksia 
luonnonsatamissa käsittelevän esitteen. Tärkein yhteistyökumppani oli kuitenkin 
Suomen meriarkeologinen seura ry, jonka kanssa kehitettiin harrastussukeltajille 
suunnattua meriarkeologian koulutusta. Tiedevaliokunta maksoi kahden henkilön 
osallistumiskuluja Englannissa pidettyyn meriarkeologian kouluttajakoulutukseen. 
Niko Nappu osallistui keväällä tiedevaliokunnan ja Biosukeltajat ry:n edustajana Liiton 
Vapepan kehittämistyöryhmän kokoukseen. Valiokunnan osuus olisi biologisen 
asiantuntemuksen tarjoaminen esimerkiksi öljyonnettomuuksien vahinkojen 
arvioinnissa. 
 
  

Kansainväliset yhteydet 
 
9.11. Tapaaminen ruotsalais-norjalaisen tiedesukeltajan, Harald Fosshagenin, kanssa 
Helsingissä.  
Tilaisuudessa selvitettiin, millainen tilanne biologisen koulutuksen osalta on ja millaisia 
mahdollisuuksia olisi yhteisen koulutusjärjestelmän luomiseksi. 
 
 

Ympäristönsuojelu 
 
Valiokunnan tavoitteena oli aloittaa liittotason laadunvalvonta ympäristönsuojelussa, 
kehittää Liiton ympäristöjärjestelmää ja seurata sen toteutusta. Lisäksi tavoitteena oli 
ympäristönsuojelu-asioiden sisällyttäminen SUSL:n sukeltaja- ja 
kouluttajakoulutukseen. 
 
Suunnitelma toteutui mm. siten, että tiedevaliokunta antoi asiantuntijalausuntoja 
Liitolle ja pohti Liiton koulutuspaketteihin liitettävän ympäristöaiheisen materiaalin 
sisältöä. 
 
Vuonna 2002 järjestettiin ympäristöaiheisen kilpailu, jossa palkittiin saapuneiden 
ehdotusten perusteella Tornion Urheilusukeltajat ry. 
 
 

Tiedotus 
 
Tiedevaliokunnan jäsenten ja sen lähipiirin välillä tieto kulki lähinnä sähköpostitse. 
Valiokunnan asioista tiedotettiin Sukeltaja-lehden kautta. Valiokunnan tiedetoimittaja 
Tuomo Roine keräsi ja toimitti artikkeleita vedenalaistieteiden alalta Sukeltaja-
lehteen. Sukeltaja-lehden uudistuminen vuoden alussa näkyi mm. tiedevaliokunnan 
omalla logolla varustetun palstan katoamisena.  
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Tuomo Roineen ansiosta lehdessä oli 1-2 sivun juttuja yhteensä 7 kappaletta ja 
pienempiä juttuja ja valiokunnan omia ilmoituksia yhteensä 6 kappaletta. Jouni 
Leinikki kirjoitti Sukeltaja-lehteen artikkelin sukelluksen ja ympäristönsuojelun 
yhteyksistä.  
 
Tiedevaliokunnan omien kotisivujen perustamista suunniteltiin, mutta aikaa 
suunnitelman toteuttamiseen ei löytynyt. Kotisivuja pidetään kuitenkin tärkeänä 
tiedotuskanavana, ja ne aiotaan laatia vuoden 2003 aikana. 
 
Kalle Virtanen piti tiedevaliokunnan ja Meriarkeologisen seuran edustajana teknisen 
valiokunnan järjestämänä Etelä-Suomen sukeltaja- ja kouluttajapäivänä esitelmän 
meriarkeologiasta. 
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SUKELTAJA-LEHTI 
 
 
Liiton jäsenlehti on ilmestynyt säännöllisesti vuodesta 1974. Viidesti vuodessa 
ilmestyvää lehteä on vuoden 2002 loppuun mennessä toimitettu 145 numeroa. 
Lehden levikki oli noin 12 000 kpl. Vuosi oli edellisvuotisen uudistumisen jälkeistä 
toimintatapojen vakiinnuttamisen aikaa. Lehden tavoitteena oli olla alansa 
markkinajohtaja Suomessa. 
 
Jouko Laitinen 
 
 

Ulkoasu ja sisältö 
 
Lehden laadukkaat artikkelit ja lukemaan houkutteleva visuaalinen ilme olivat lehden 
itsestään selvät kulmakivet. Lukijoilta tulleen palautteen mukaan näissä haasteissa 
onnistuttiinkin hyvin. Lukijat halusivat mielenkiintoisia artikkeleita niin ajankohtaisista 
kuin ns. kestoaiheistakin. Niitä saatiinkin aktiivisilta, asiansa tuntevilta kirjoittajilta. 
Kuvamateriaaleina käytettiin runsaasti Suomen johtavien jopa kansainvälisestikin 
nimekkäiden sukelluskuvaajien aineistoa. 
 
Toimitusneuvosto jatkoi suunnitelmallista linjaansa, mutta jätti kuitenkin tilaa myös 
viime hetken tiedottamiselle. Vakioteemoja olivat: henkilöprofiili, tekniikkasukellus, 
koulutus, sukellusmatkailu, nuoriso- ja liiton tiedottaminen. Kerrottiin myös seurojen 
ja alueiden tärkeistä ja mielenkiintoisista tekemisistä, esimerkkinä Saimaan 
sukelluskohteiden esittely. Uudistuksen myötä lehdessä aloitetut ulkomaisten 
sukellusalan lehtien parhaiden artikkeleiden lyhennelmät ja sukellusvaruste-
valmistajien internet-sivustojen esittelyt vakiinnuttivat paikkansa. 
 
 

Talous 
 
Lehden talous toteutui talousarvion mukaisesti, vaikka lehden ilmoitusmyynti jäikin 
tavoitteesta ilmoitusmyyjän sairastumisen vuoksi. Myynnistä vastasi Reijo Vainio. 
 
 

Toimitus 
 
Lehden päätoimittaja oli Jouko Laitinen ja toimitussihteerinä Leena Koivumäki. Lehden 
yleis- ja lehtikohtaiseen suunnitteluun paneutui toimitusneuvosto, jossa Liiton 
edustajina olivat Jouko Laitinen, Mika Pohjonen, Riitta Gullman, Mika Rautiainen, Brita 
Ikävalko ja Leena Koivumäki sekä Onnion Oy:stä Merja Salo ja Minna Pajamies, joka 
oli myös lehden toimituspäällikkö.  
Lehden tekemisestä vastasi OnnionMarcom Oy (8.11.2002 alkaen Onnion Oy).  
 
 
 


