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Sukeltajaliitto ry

•	toiminta-ajatus: Sukeltajaliitto kokoaa sukeltajat 
yhteen edistämään sukellusharrastuksen mahdollisuuksia ja 
toimimaan aktiivisesti vedenalaisen ympäristön puolesta.

•	sukeLtajaLiiton arvot ovat avoimuus, vastuullisuus ja 
vaikuttavuus.

•	Perustettu vuonna 1956. 
•	harrastesukeLLuksen valtakunnallinen lajiliitto, 

pohjoismaisista sukellusliitoista suurin ja vanhin.
•	176 jäsenyhdistystä, 8 yhteisöjäsentä, 64 henkilöjäsentä: 

toiminnan piirissä on noin 11 300 sukeltajaa.
•	kannustaa ihmisiä aktiiviseen ja liikunnalliseen 

elämäntapaan. 
•	tarjoaa laaja-alaista sukelluksen harrastustoimintaa 

elämänkaaren eri vaiheissa:
•	PerhesukeLLustoimintaa 3–6-vuotiaille ja heidän 

vanhemmilleen.
•	snorkkeLisukeLLustoimintaa eri-ikäisille. 
•	LaitesukeLLuskouLutusta sen eri muodoissa.
•	yLLäPitää kansainvälisten standardien mukaista ja 

Suomen olosuhteet huomioivaa järjestelmää sukeltajien ja 
kouluttajien koulutukseen.

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

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

•	juLkaisee Sukeltaja-lehteä ja sukelluksen 
koulutusmateriaaleja.

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

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

•	PaLVeLee jäseniään ja sukelluksesta kiinnostuneita ja ohjaa 
uusia harrastajia lajin pariin.
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Året 2013 Var verkligen ett händelse-
rikt år. Den länge väntade förnyelsen av 
instruktörskursen blev färdig i början 
av året. Efter intensivt arbete fick 22 
nya instruktörer sina certifikat och 
klubbarna således nya krafter för sin 
kärnverksamhet.

under Året ordnades ett antal 
dykseminarier såsom Techü-, Vrak-, 
Fridykning och vetenskap -seminarium 
samt DAN Divers’ Day. I juni ordnades 
CMAS:s Euro-Afrika-mästerskapstäv-
lingar i sportfiske. Tävlingarna skulle 
inte ha lyckats utan en storartad insats 
av en skara av många frivilliga funktio-
närer.

under Året publicerades Dykfotogra-
fi-boken, igenkänningskort för fiskar, 
kursmaterial för torrdräktskursen, 
andra upplagan av Fridykning-boken 
och kursboken för fotsättningskursen 
i apparatdykning. Förbundets styrelse 
träffade klubbmedlemmar på distrikt-
möten i Åbo, Kemi, Rovaniemi och 
Kuopio.

oLycksutredningsgruPPen publi-
cerade incidentrapporter i tidskrifter 
Sukeltaja. Vi satsade på att utveckla 
informationen, och samma strävan 
kommer att fortsätta under år 2014. 
Genom aktivt informerande vill vi att 
Dykarförbundet blir känt utåt, och att 
våra medlemmar vet vad som händer i 
olika klubbar och i själva Förbundet.
I Birkaland ordnades ett ungdomsläger 
i apparatdykning där de unga kunde 
dyka på olika ställen under övervakning 
av de vuxna. Under året har redan 2014 
års läger marknadsförts aktivt.

antaLet Vuxna medlemmar har 
minskat något, men antalet ungdomar 
ökar stadigt. Vi vill erbjuda dem mång-
sidiga möjligheter att idka sina hobbyer 
inom vattensporten.

tePPo LaLLukka Luku

Vuosi 2013 oLi tapahtumien ja toimin-
nan vuosi. Vuoden alussa saatiin kauan 
odotettu kouluttajakoulutusuudistus 
jalkautettua, ja kovan työn tuloksena 
valmistui 22 uutta laitesukelluskoulut-
tajaa seuroihin. Vuoden aikana järjestet-
tiin useita sukellusaiheisia seminaareja 
kuten Techü-seminaari, Hylkysukel-
lusseminaari, DAN Divers’ Day sekä 
Vapaasukellusta ja tiedettä -seminaari. 
Kesäkuussa järjestimme CMAS:n sukel-
luskalastuksen Euro-Afrikan mestaruus-
kisat, mikä ei olisi onnistunut ilman 
suuren vapaaehtoisjoukon työpanosta. 

materiaaLia tuotettiin useita kuten 
Sukelluskuvaus-kirja, kalakortit 
lajintunnistuskorttisarjaan, kuivapu-
kukurssimateriaali, Vapaasukellus-
kirjan toinen painos ja laitesukelluksen 
jatkokurssin kirja. Liiton hallitus 
jalkautui seurojen pariin aluetapaami-
sissa Turussa, Kemissä, Rovaniemellä ja 
Kuopiossa. 

onnettomuustutkintaryhmämme 
julkaisi tapahtumaraportteja poikkeus-
tilanteista Sukeltaja-lehdessä ja tiedotti 
vuonna 2013 tapahtuneista sukelluson-
nettomuuksista. Muutenkin viestintää 
pyrittiin kehittämään, ja sama tulee 
jatkumaan vuonna 2014. Aktiivisel-
la viestinnällä pyrimme siihen, että 
Sukeltajaliitto tunnetaan ja jäsenem-
me tietävät, mitä seuroissa ja Liitossa 
tapahtuu. 

PirkanmaaLLa järjestettiin nuorten 
laitesukellusleiri, jossa nuorilla oli 
mahdollisuus sukeltaa useassa paikassa 
aikuisten valvonnassa. Vuoden 2014 
leiriä on markkinoitu aktiivisesti jo vuo-
den 2013 puolella. Aikuisten jäsenmää-
rä on aavistuksen laskenut, mutta lasten 
jäsenmäärä jatkaa kasvuaan. Pyrimme-
kin tarjoamaan heille monipuolisesti 
harrastusmahdollisuuksia vesiliikunnan 
parissa.

tePPo LaLLukka

Aktiivisella 
viestinnällä 

pyrimme 
siihen, että 

Sukeltajaliitto 
tunnetaan.

Genom aktivt 
informerande 

vill vi att
Dykar- 

förbundet blir 
känt utåt.

Puheenjohtajan katsaus 2013 Ordförandes översikt 2013

KAtSAuS 2013
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Techü13-seminaari kiinnosti
SuKELtAJALiittO JäRJESti tAMMiKuuSSA ESPOOn DiPOLiSSA KAKSiPäiVäiSEn tEcHü13-tEKniiKKASuKELLuSSEMinAARin yHDESSä FinniSH cAVE DiVing 

ASSOSiSAtiOnin (FcDA) KAnSSA. SEMinAARi OLi JäRJEStyKSESSään JO KOLMAS LiitOn tEKniiKKASuKELLuSAiHEinEn tEEMASEMinAARi.

Vuoden uutuutena olivat sunnuntain 
workshopit, joissa pystyi syventämään 
tietouttaan omista kiinnostuksen koh-
teistaan. Erityisesti kiitosta sai antti 
apusen ja janne suhosen vetämä ti-
laisuus valaisemisesta sukelluskuvauk-
sessa haastavissa olosuhteissa. sami 
Paakkarisen luento käsitteli sukelta-
mista Venäjällä sijaitsevassa Ordiskayan 
luolassa. marko kauppinen kertoi ly-
hyesti suomalaisen tekniikkasukeltami-
sen esihistoriasta ajalta, jolloin tekniik-
kasukeltamista ei ollut edes terminä 
olemassa.

Seminaariin oli kutsuttu esiintyjiä 
myös ulkomailta. Englantilaisen jason 
mallinsonin luento käsitteli sukeltamis-

ta Pohjois-Espanjassa sijaitsevassa Pozo 
Azul -luolassa. Lamar hires on tunnet-
tu muun muassa iAntD:n hallituksesta ja 
Dive Rite -yrityksen perustajana sekä toi-
mitusjohtajana. Hires on yksi kokeneim-
pia luolasukeltaja maailmassa. Hänen lu-
entonsa kertoi sidemount-järjestelmän 
kehittymisestä.

Päivän päätti Badewanne-ryhmän jou-
ni Polkon ja sten stockmann esitel-
mä hylkyjen tutkimisesta ja etsimisestä 
Suomenlahdella. Miehet käyttivät esi-
merkkinä Operation niL:ssä uponneita 
saksalaisia Z35- ja Z36-hävittäjiä. Luento 
osoitti jälleen, kuinka hylkyjen etsinnässä 
suurin osa työstä tehdään jossain muualla 
kuin sukelluksissa.

Seminaaria 
kiiteltiin siitä, 

että aloittelijakin 
sai selkeistä 

luennoista paljon 
irti.
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Vuosi käyntiin

•	sukeLLuskaLastajat osallistuivat Masters cup -kil-
pailuun Espanjassa Mallorcalla 19.1. ja esittelivät samal-
la muille osallistujamaille kesällä Suomessa käytävää 
cMAS Euro-Afrikan -mestaruuskilpailua.

•	sukeLLus oli varsin monipuolisesti esillä Helsingin 
Matkamessuilla 17.–20.1. Sukellusmatkoja tarjoavat niin 
ulkomaiset kuin kotimaisetkin matkanjärjestäjät. Moni 
tulee nykyään lajin pariin suorittamalla peruskurssin ul-
komailla. 

•	danin kouluttajien kouluttaja Massimiliano Stirparo oli 
mukana Matkamessuilla ja piti viikonlopun aikana Liiton 
DAn-kouluttajien kouluttajille Refresh-kurssin, jolla he 
päivittivät osaamistaan.

•	Liiton toiminnanjohtaja Sari nuotio vieraili 13.1. 
Ranskan liiton kutsumana Pariisin sukellusmessuil-
la.  Myös vapaasukellusjärjestö Aida internationalin pu-
heenjohtaja Kimmo Lahtinen oli mukana tapahtumassa.

sukeLtajaLiiton uusi hallitus järjestäytyi 12.1.2013 ja valitsi kes-
kuudestaan varapuheenjohtajat. teppo Lallukka uutena puheen-
johtajana sai varapuheenjohtajikseen kari savolaisen ja marko 
räihän. Jo perinteiseksi muodostuneessa yhteisessä vuoden avaus-
tilaisuudessa olivat koolla Liiton hallitus, valiokuntien edustajat ja 
toimiston henkilökunta. tilaisuudessa luotiin katsaus tulevaan vuo-
teen ja hieman pidemmällekin. 

Lisäksi tammikuussa
Vuoden 2012 kesällä Sukel-
tajaliiton tietoon tuli Helsin-
gin Sataman hanke löytää uusi 
ruoppausmassojen meriläjitys-
alue Helsingin edustalta. Liitto 
aktivoi sukeltajia osallistumaan 
syksyn aikana työpajoihin, jois-
sa hankkeen ympäristövaikutuk-
sia arvioitiin sekä tammikuussa 
2013 arvioinnin tulosten ja rat-
kaisuvaihtoehtojen esittelytilai-
suuteen. 

Sukeltajat kritisoivat voimak-
kaasti vaihtoehtoja, joissa läji-
tysalue perustettaisiin lähelle 
Kronprins gustav Adolfin hyl-
kyä. Vuonna 1788 uponnut alus 
on paitsi arvokas hylky, myös 
suosittu sukelluskohde, jol-
la Museovirasto ylläpitää hyl-
kypuistoa opaskyltteineen ja 
-köysineen sekä alus- ja sukel-

tajapoijuineen. Parinkymme-
nen metrin syvyydessä lepää-
vältä hylyltä löytyy aina uutta 
katseltavaa, kun esineistö on hy-
vin esillä vähäisen siltin vuok-
si. Kritiikissään sukeltajat esitti-
vät, että proomujen pudottama 
savi-, muta- ja silttilasti saat-
taa veteen sekoittuessaan levitä 
paljon laajemmalle alueelle kuin 
väitetään ja pahimmillaan hau-
data koko hylyn, jolloin kulttuu-
rihistoriallisesti arvokas kohde 
menetetään.

Liiton varapuheenjohtaja 
marko räihä kirjoitti aihees-
ta Sukeltaja-lehden 1/2013 ko-
lumnissa. Sukeltajaliitto ry antoi 
aiheesta lausunnon uudenmaan 
ELy-keskukselle. Vuoden 2013 
loppuun mennessä päätöstä ei 
vielä oltu julkistettu.

Stig guStAVSSOn

hylky vaarassa
Arvokas

Sukeltajaliitto valvoo 
jäsenistönsä etua 

antamalla lausuntoja 
sukellusolosuhteisiin 

vaikuttavissa  
kaavoitus-, rakennus- 

ja maanmuokkaus-
hankkeissa.
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Uusia ennätyksiä räpyläuinnissa
tAMPEREELLA uitiin 23.–24.2. KOVAtASOinEn FinniSH OPEn -RäPyLäuintiKiLPAiLu, JOHOn OLi KOtiMAiStEn KiSAAJiEn  

LiSäKSi SAAPunut 72 OSAnOttAJAA Muun MuASSA VEnäJäLtä, ViROStA, tAnSKAStA JA EngLAnniStA. 

ViikonLoPun parhaista suorituksista 
suomalaisittain vastasivat tampereen 
urheilusukeltajien terhi ikonen sekä 
Kouvolan uimareiden Ville kotikuu-
si, jotka laittoivat uusiksi yhteensä 
kolme Suomen ennätystä. terhi ikonen 
voitti sekä 400, 800 että 1 500 metrin 
kilpailut. 400 metrin tulos 3:29.21 oli 
uusi Suomen ennätys. 

Ville Kotikuusi puolestaan ui uudet 
Suomen ennätykset sekä 50 että 100 
metrin matkoilla bifins-sarjassa, joka 
uidaan normaaleilla räpylöillä. 50 met-
rin Suomen ennätys kirjoitetaan nyt 
lukemin 19.86. 100 metrin uudet luke-
mat ovat puolestaan 45.49, ja niillä ir-
tosi toinen sija Venäjän anton mik-
hailovin ottaessa voiton.

maailman 
nopein uintilaji, 

räpyläuinti, 
vaatii 

erinomaista 
fyysistä 

kestävyyttä. 
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HelmiKuu 2013

Mitä räpyläuinti on?

räPyLäuinti on maailman nopein 
uintilaji. Siinä uidaan kahden erillisen 
räpylän tai yhden monoräpylän avulla 
joko pinnalla snorkkelista hengittäen 
tai pinnan alla paineilmalaitteen avulla. 
Vauhti vedessä voi ylittää jopa kolme 
metriä sekunnissa. Räpyläuinti vaatii 
erinomaista fyysistä kestävyyttä sekä 
lihaskuntoa. Räpyläuinti kuuluu uppo-
pallon, vapaasukelluksen, sukelluska-
lastuksen ja sukelluskuvauksen ohella 
Sukeltajaliiton kilpailulajeihin. 
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Simput saivat sinetin

•	sukeLLuskaLastajat esittelivät lajiaan Venemessuil-
la helmikuun alussa.

•	Liiton toimiston henkilökuntaa osallistui urheilusu-
keltajat ry:n jäsenen Jaakko Leppäsen valokuvanäyt-
telyn avajaisiin 19.2. itämeren alamaailma -niminen 
näyttely esitteli Helsingin itäisten kaupunginosien ve-
denalaisia maisemia. 

sukeLLusseura Simppu ry sai maaliskuussa nuoren Suomen 
myöntämän sinetin. Sinettiseurat ovat lasten ja nuorten liikunnan 
kärkiseuroja – lajiensa ja paikkakuntiensa parhaita. Sinetin saaminen 
on seuralle kunnia-asia, mutta se tuo myös vastuuta. Sinetti on lu-
paus laadusta. 

norppaohjaaja olli-Pekka juhantila oli käynnistämässä sinet-
tiprosessia. Hänen mukaansa sinetin eteen tehtiin paljon työtä, joka 
auttoi jäsentelemään koko seuran toimintaa. Seuran tehtäviä ja eri-
tyisesti sukellusturvallisuuteen liittyviä asioita mietittiin uudelta 
pohjalta. Sinettiprojekti sai seuran panostamaan toiminnan laatuun 
ja monipuolisuuteen. Projektin kuluessa myös yhdessä tekemisen 
meininki korostui.

Juhantilan mukaan mitään valtavia mullistuksia ei tapahtunut, 
mutta toimintaperiaatteet dokumentoitiin ja niiden mukaisesti pys-
tytään varmistamaan yhtenäinen toimintalinja. Erityisesti viestintään 
panostettiin. Käytännössä tämä on näkynyt uusien viestintämuoto-
jen käyttöönottoa. Facebook toimii tehokkaana pikaviestivälineenä 
ja uusi jäsenlehti kertoo asioista vähän syvällisemmin.

Seurassa lapsille ja nuorille järjestetään viikoittaista toimintaa. 
yhteensä norppa- ja kuuttitoiminnassa on mukana noin sata lasta, 
nuorta ja aikuista. 

Lisäksi helmikuussa

heLsingin Venemessujen yh-
teydessä kolmannen kerran jär-
jestetty Hylkysukellusseminaari 
tarjosi taas vankan tietopaketin 
hylkysukelluksesta. Seminaari on 
ollut joka vuosi erittäin suosittu 
tapahtuma, ja paikat on varattu 
nopeasti loppuun. Seminaaris-
sa kuultiin kymmenen esitystä 
hylkysukelluksesta eri näkökul-
mista. Esiintyjät tulivat Suomen 
lisäksi Virosta, Hollannista ja 
Ruotsista. Seminaarin järjestivät 
yhteistyössä SubZone, Museovi-
rasto ja Sukeltajaliitto.

maija matikka Museovi-
rastosta kertoi esityksessään 
muun muassa uudesta muinais-
jäännösten hoitoon tarkoitetus-
ta avustuksesta, jota esimerkiksi 
sukellusseura voi hakea Museo-
virastolta. Avustusta voisi ha-
kea esimerkiksi sukelluskohteen 
poijuttamiseen niin, että hylyllä 
voidaan sukeltaa kohdetta vaa-
rantamatta.  

Panu hänninen Sukeltajat 

ry:stä kertoi, miten sukellusseu-
ra voi olla aktiivinen hylkyjen 
dokumentoimisessa. Hylky-
jen suojelu ja kartoittaminen 
on parhaimmillaan hedelmällis-
tä yhteistyötä eri toimijoiden 
kesken. 

Seminaarissa kuultiin myös 
Vrow Marian lastin sisällös-
tä, vanhojen tuomiokirjojen 
haaksirikkomerkinnöistä, Viron 
hylyistä ja sukelluslupakäytän-
nöistä, Palladan kohtalonhetkis-
tä sekä nähtiin erinomainen hyl-
kysimulaatio siipirataslaiva Eric 
nordewallista. 

Hollantilainen Pascal van 
erp ghost Fishing -järjestös-
tä muistutti mereen joutuvista 
pyydyksistä, jotka jatkavat haa-
mukalastamista itsekseen vuo-
desta toiseen. Luonnon ekosys-
teemi kärsii ja myös sukeltajat 
voivat joutua vaaraan. ghost 
Fishing -järjestö tekee konk-
reettista työtä pyydysten pois-
tamiseksi ja valistaa asiassa.

WiLLE WALLin

vankka tietopaketti
Hylkysukellus 2013 -seminaarissa

Vuonna 2013 
toimi kahdeksan  

Sinettiseuraa. 
Sinettiseuran arvo on 
lupaus laadukkaasta 

lasten ja nuorten 
toiminnasta.



10 

Vapaasukellusta altaassa ja jäissä
VAPAASuKELLuKSEn SM-tittELEiStä KiSAttiin PAiMiOSSA 9.–10.3. KAnSAinVäLiSEStiKin KOVAtASOiSESSA KiSASSA.  

MuutAMAA ViiKKOA MyöHEMMin AVAttiin SuKELLuSKAuSi PuLAHtAMALLA JäiHin ASiKKALAn KiniSSELäLLä.

sm-kisojen miesten sarjassa Kouvolan Vesikoiden mikko Pönti-
nen ja Lahden urheilusukeltajien antero joki onnistuivat erin-
omaisesti staattisessa hengenpidätyk-
sessä yli seitsemän minuutin ajoilla 
kuten myös naisten sarjassa Kouvo-
lan Vesikoiden Veera López-Lehto 
yli kuuden minuutin ajalla. Kilpailujen 
pisimmän, 200 metrin pituussukel-
luksen teki Kuopion urheilusukelta-
jien mikko anttonen monoräpyläl-
lä. Mikko Pöntinen teki huikean 161 
metrin sukelluksen ilman räpylöitä.

Suomenmestaruus jaettiin kolmen 
lajin yhteistuloksen perusteella. Vee-
ra López-Lehto hallitsi suvereenisti 
naisten sarjaa, ja miesten sarjan voit-
to meni Mikko Pöntiselle. Mikko Ant-

tonen sijoittui miesten sarjassa toiseksi kovatasoisilla pituussukel-
luksilla, ja Antero Joki nappasi pronssisijan. Kärjen tulostaso ylsi 

hienosti kansainväliselle tasolle.
Hieman haastavammissa olosuh-

teissa sukellettiin Kinisselällä, jonne 
kokoontui suomalaisia ja ulkomaisia 
huippuja valmistautumaan syvyyssu-
kelluksen MM-kisoihin vapaasukelta-
malla jään alla. tuntumaa suomalaiseen 
talveen ottivat muun muassa maail-
manennätysmiehet stig severinsen 
ja guillaume nery.  yLE1:n Puo-
li seitsemän -ohjelma kuvasi tapahtu-
maa. toimittaja Pauliina ståhlberg 
uskaltautui kokeilemaan vapaasukeltaji-
en ”kuivaharjoittelua”, eli pidättämään 
hengitystä kasvot avannossa.

Suomalaisten 
vapaasukeltajien 
kärki on hyvää 
kansanvälistä 

tasoa.
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mAAliSKuu 2013

sukelluskuvaaja Pekka 
tuuri ikuisti suomalaisen 

jääsukelluksen tunnelmaa.
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uudistunut laitesukellus-
kouluttajakoulutus käyntiin

•	sukeLtajaLiiton uusi antidopingohjelma julkaistiin 
maaliskuussa. Ohjelma laadittiin yhteistyössä Suomen 
Antidopingtoimikunta ADt ry:n kanssa.

•	dan-kouLuttajien päivityskurssi järjestet-
tiin16.–17.3. Osa kouluttajista kertasi vanhoja asioita ja 
osa teki lisäksi uusi kursseja ja pätevöityi niiden koulut-
tajiksi tai kouluttajien kouluttajiksi.

•	norPPaohjaajakurssi 22.–24.3. ja aluetapaaminen 
pidetiin Rovaniemellä. Kurssilla koulutettiin yhdeksän 
uutta norppaohjaajaa. Paikalle kokoontui kurssilaisten 
lisäksi seuraväkeä Sodankylästä, Kemistä, Oulusta, yli-
torniosta ja Rovaniemeltä. 

LaitesukeLLuskouLuttajakouLutuksen uudistus saatiin val-
miiksi, ja ensimmäinen uuden mallin mukainen kurssimoduuli pi-
dettiin maaliskuussa Salossa. Oppilailla on nyt mahdollisuus poimia 
kurssitarjonnasta moduuleja itselleen sopivana ajankohtana siten, 
että tavoitteena on koko koulutuksen suorittaminen puolessatois-
ta vuodessa. Lauantaiaamusta sunnuntaihin kestävä kurssi ei kulu-
ta perjantain työpäivää, ja näin osallistuminen kursseille helpottuu. 
Myös kouluttajille kurssit ovat kevyempiä vetää, kun väliin jää vähin-
tään neljä vapaata viikonloppua. Moduuleja voidaan järjestää jousta-
vasti myös iltaopiskeluna tai intensiivikursseina. Myös teoriaosuuk-
sien käymistä Skype-yhteyden avulla kokeiltiin hyvällä menestyksellä. 

2013 järjestetyt moduuLit

•	1. moduuLi 23.–24.3. Salo
•	2. moduuLi 20.–21.4. Salo  
•	3. moduuLi 11.–12.5. Salo
•	4. moduuLi 15.–16.6. nurmijärvi
•	1. moduuLi 14.–15.9. Kannonkoski
•	2. moduuLi 28.–29.9. Kannonkoski
•	3. moduuLi 12.–13.10. Kannonkoski
•	4. moduuLi 9.–10.11. Kannonkoski 

taLVen ja keVään aikana 1.–3. moduuLit  

• Pori/Rauma

taLVen ja keVään aikana 1.–3. moduuLit  

• Hämeenlinna/Riihimäki

nämä molemmat alueellisena/paikallisena koulutuksena iltaisin ja 
viikonloppuisin.

Lisäksi maaliskuussa

Vuoden ensimmäinen alueta-
paaminen järjestettiin turus-
sa 9.3. näissä tapaamisissa su-
keltajilla ja sukellusseuroilla on 
mahdollisuus keskustella Liiton 
hallituksen ja valiokuntien edus-
tajien sekä toimiston väen kans-
sa mieltä askarruttavista asiois-
ta. Keskustelujen aiheet lähtevät 
seurojen omista tarpeista ja toi-
vomuksista. Liiton hallitus pyrkii 
tällä toimintamuodolla saamaan 
seurojen ääntä kuuluviin ja luo-
maan mahdollisuuksia alueelli-
selle yhteistyölle seurojen kes-
ken. Aluetapaamiset on koettu 
hyväksi ja hyödylliseksi toimin-
tamuodoksi.

turun tapaamisessa kävi ilmi, 
että tällä hetkellä seurojen huo-
lenaiheet ovat hyvin samantyyp-
pisiä. Seurojen peruskursseille 
tulee aiempaa vähemmän oppi-
laita, sillä yhä useampi suorit-
taa peruskurssin ulkomaan lo-
mamatkan yhteydessä. toisaalta 
jatkokurssit kiinnostavat, sil-
lä monet sukelluksen aloitta-
neet haluavat heti kouluttau-
tua pitemmälle. Etenkin lasten 
ja nuorten norppatoiminta ve-
tää uusia harrastajia mukaan. 

Haasteena on vastata tähän ky-
syntään kouluttamalla seuroihin 
riittävästi ohjaajia. Myös laite-
sukelluksen puolella kouluttaja-
resurssit ja kiinnostus talkoo-
työhän on vähentynyt. Riittävä 
määrä kouluttajia ja vapaaehtoi-
sia on vaatimus sille, että seurat 
säilyttävät elinvoimansa.

Myös sukellusharrastuk-
sen olosuhteiden säilyttämi-
nen asettaa haasteita. Kunnilla 
ja kaupungeilla on paineita ko-
rottaa hallimaksuja ja tiukentaa 
tukien myöntämistä seuroille, 
mikä rasittaa seurojen talout-
ta. Aluetapaamisissa on jaettu 
kokemuksia ja käytäntöjä, joilla 
näihin haasteisiin on pyritty vas-
taamaan.

yleisesti tapaamisissa on to-
dettu, että kaikenikäistä jäse-
nistöä kannattaa kuunnella seu-
roissa, sillä mielekäs tekeminen 
löytyy parhaiten ryhmän sisältä. 
Sukeltajaliitto kuuntelee myös 
jäseniään. Monipuolinen, hauska 
ja turvallinen harrastustoimin-
ta syntyy jäsenseuroissa. tämän 
harrastustoiminnan tukeminen 
ja kehittäminen on yksi Sukelta-
jaliiton päätehtävistä.

SARi nuOtiO

turussa 9.3. 
Aluetapaaminen
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Supersankarit 

20.–21.4. järjestettiin Raumalla vuotuinen lasten ja nuorten 
vesiliikuntatapahtuma, norpparalli, jonka teemana oli Supersanka-
rit. norppien supervoimat joutuivat testiin, kun he auttoivat pu-
laan joutuneita supersankareita. Ralliin osallistui ennätykselliset 
183 norppaa, ohjaajaa ja huoltajaa. tapahtumaan mahtui altaalla 
suoritetun ralliradan lisäksi muun muassa norsufutista, pesäpal-
loa, laulua, piirtämistä ja tietysti ralliolympialaiset.
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HuHtiKuu 2013

rastirata kuhisi 
supersankareita: 
löytyi spidermania, 
supermiestä, 
kissanaista, Batmania 
ja robinia. olipa 
hyppytorniin 
ajettu yksi Vihreä 
menninkäinenkin!

Raumalla

radalla löytyi monenlaista tehtävää: 
supermiestä autettiin löytämällä 
kirjaimia veden alla olevasta 
narusta ja järjestämällä ne oikeaan 
järjestykseen, hämähäkkimiehen 
voimia mittailtiin ja yritettiin kiivetä 
köysiverkkoa pitkin kohti Vihreää 
menninkäistä.

kissanaisen rastilla piti saada 
ämpäri ylös pohjasta eri tekniikoin 
ja Batmanin ja robinin rastilla 
harjoiteltiin varusteiden pukemista 
vedessä sekä pelastustaitoja.
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Kevätkokous  
kirjallisissa tunnelmissa

•	Puheenjohtaja teppo Lallukka ja toiminnanjohta-
ja Sari nuotio osallistuivat Filippiineillä cebussa 18.–22.4. 
järjestettyyn cMAS:n yleiskokoukseen. cMAS:n uudek-
si puheenjohtajaksi seuraavaksi nelivuotiskaudeksi valit-
tiin Anna Arzhanova ja varapuheenjohtajaksi Xavier Duran 
Soler. uudeksi pääsihteeriksi valittiin Hassen Baccouche. 
Riku Riikonen nimettiin uppopallovaliokunnan jäseneksi. 
Kokoukseen osallistui noin 200 henkilöä cMAS:n jäsenjär-
jestöistä eri puolilta maailmaa.

•	räPyLäuinnin cMAS World cup uitiin 13.–14.4. Rans-
kan Aix-en-Provencessa. Ville Kotikuusi voitti 50 metrin 
stereoräpyläuinnin ja oli viides 100 metrin stereoräpylä-
uinnissa. terhi ikonen ui 800 metrin räpyläuinnissa hopeal-
le ja 400 metrillä neljänneksi.

•	norPPaohjaajakurssi järjestettiin 12.4.  tampereella.

sukeLtajaLiiton kevätkokous pidettiin lauantaina 13.4. Helsingis-
sä Suomen urheilumuseon tiloissa, joissa osallistujilla oli mahdol-
lisuus myös tutustua Suomen urheilumuseon kokoelmiin. Ennen 
virallista kokousta kuultiin vanhojen Sukeltaja-lehtien ja vuosiker-
tomusaineiston digitointiprojektista. Suomen urheilukirjasto ja 
tietopalvelun osastonjohtaja matti hintikka kertoi digitoinnin 
toteuttamisesta. Pekka tuuri ja matti anttila kertoivat sukellus-
aiheisten uutuuskirjojen julkaisuprosessista. 

Kokouksessa esiteltiin vuoden 2012 vuosikertomus ja tilinpää-
tös sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunto ja päätet-
tiin tilinpäätöksen vahvistamisesta. tilivelvollisille päätettiin myöntää 
tili- ja vastuuvapaus. Vuoden 2014 jäsenmaksut vahvistettiin ja pää-
tettiin ehdollepanotoimikunnan asettamisesta, jonka puheenjohta-
jaksi valittiin Matti Anttila. Kokous päätti Valtakunnallisen liikunta- ja 
urheiluorganisaatio Valo ry:n jäsenyyden hakemisesta. 

Lisäksi huhtikuussa

uPPoPaLLossa kaudella 
2012–13 (syksystä kevääseen) 
pelattiin miesten, A- ja B-nuor-
ten ja seniorien SM-sarja sekä 
1-divisioona. Sarjoissa pelasi 
kaikkiaan 25 joukkuetta, joista 
SM-sarjaa kuusi, 1-divisioonaa 
seitsemän, nuorissa yhdeksän 
ja senioreissa kolme. naisten 
sarjaa ei erikseen pelattu, mut-
ta A-nuorten SM-sarjaan osal-
listui kaksi naisten joukkuetta, 
najadit ja naSut. naSut koos-
tuu pääasiassa naisten maajouk-
kuepelaajista, ja joukkue saakin 
näin hyviä pelejä maajoukkuelei-
rien lisäksi.

Miesten sarjan finaalit pe-
lattiin turussa 6.4. Miesten sar-
jan voittajaksi selviytyi Hämeen-

linnan Sukeltajat, joka peittosi 
Riihimäen urheilusukeltajat 
lukemin 1–0. Pronssia vei tam-
pereen urheilusukeltajat. nuor-
ten ja seniorien sarjat pelat-
tiin yhdistettynä. Finaalit käytiin 
Helsingissä 16.3. nuorten A-
sarjan (alle 21-vuotiaat) voit-
ti urheilusukeltajat Helsingistä, 
hopeaa sai Riihimäen urheilu-
sukeltajat ja pronssia Korihait 
uudestakaupungista. B-sarjan 
(alle 18-vuotiaat) kolme paras-
ta olivat urheilusukeltajat, Hä-
meenlinnan Sukeltajat ja Vesi-
kotkat Kotkasta. Seniorisarjassa 
(yli 40-vuotiaat) järjestys oli 
Hämeenlinnan Sukeltajat, Joen-
suun urheilusukeltajat ja yhdis-
telmäjoukkue ukkotukit.

KuVAt: PEKKA tuuRi

päätökseen
Uppopallosarja

uppopallokauden 
2013–2014 

ensimmäiset pelit 
pelattiin syksyllä ja 
finaalit ratkotaan 

keväällä 2014.
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Suomen vesiin kurssin kautta
SuKELLuKSEn PiiRiin tuLLAAn yHä uSEAMMin SuORittAMALLA LAitESuKELLuKSEn PERuSKuRSSi uLKOMAAn LOMAMAtKALLA. HARRAStuKSEn 

JAtKAMinEn KOtiMAAn VESiSSä SAAttAA tuntuA HAAStAVALtA. HELSinKiLäinEn uRHEiLuSuKELtAJAt Ry KäVi RAtKOMAAn OngELMAA.

urheiLusukeLtajat ry piti toukokuus-
sa uudenlaisen Sukella Suomessa -kurs-
sin. Kurssi on suunnattu ulkomailla perus-
kurssin suorittaneille. Kurssilla käydään läpi 
eteläisten ja pohjoisten vesien eroja sukel-
tajan näkökulmasta ja tutustutaan käytän-
nön kautta kotoisiin olosuhteisiin. Etelässä 
suoritettu kurssi kyllä kattaa kaikki perus-
asiat, mutta Sukella Suomessa -kurssin jäl-
keen uuden harrastuksen jatkamisessa 
Suomessa tuntuu mahdollisimman antoisal-
ta ja mukavalta.

Ensimmäiselle kurssille osallistui nel-
jä sukeltajaa. jari köngäs oli tyytyväinen 
kurssin antiin: 

– Mielestäni sain kurssilta mitä hain. 
Pääsin tutustumaan kuivapukusukeltami-
seen valvotuissa olosuhteissa, ja sukelluk-

sen erilaisuus täällä ja ulkomailla tuli sel-
keästi esille. tarkoitukseni olisi jatkaa ja 
kehittyä sukeltajana.

Kurssilla opiskeltiin yksi ilta teoriaa, 
käytiin harjoittelemassa Meriturvan altaalla 
ja tehtiin yksi avovesisukellus kouluttajan 
kanssa. teoriaopetuksen pohjana käytettiin 
perus- ja jatkokurssin materiaalia. Allashar-
joituksissa sukellettiin täydellä avovesiva-
rustuksella. Päätavoite oli katsoa painotus 
ja sukellusasento kuntoon. Lisäksi tehtiin 
peruskurssin allaskertauksen harjoitukset.

Laitesukellus- ja turvallisuusvaliokun-
nan puheenjohtaja martti Lumikuru 
kannustaa muitakin seuroja kehittämään 
toimintaansa niin, että pystymme tarjoa-
maan ulkomailla kurssin suorittaneille väy-
län suomalaisen sukelluksen pariin.

Sukella 
Suomessa 

-kurssi tarjoaa 
tietoa ja väylän 

kotimaisen 
sukelluksen 

pariin.
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tOuKOKuu 2013

eero hällforsin kuva 
jääkatto sijoittui 

toiseksi Vuoden 2013 
sukelluskuvakisan 
kotimaa-sarjassa.
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sukeLtajaLiiton koulutus-
päällikkö mika rautiainen ja 
puheenjohtaja teppo Lalluk-
ka osallistuivat touko–kesä-
kuun vaihteessa Oslossa työ-
pajaan, jossa pohjoismaiset 
liitot muokkasivat ja uudistivat 
sukelluskuvauksen PM-kilpailu-
jen sääntöjä. 

tärkeimmät uudistukset liit-
tyivät sarjajakoon. Laajakulma-
sarja jaettiin kahtia siten, että 
toisessa tulee näkyä sukelta-
ja ja toisessa ei. Kummassakin 
sarjassa on neljä alakategoriaa: 
itämeri, makeat vedet, pohjois-
maiset vedet ja muut kuin poh-
joismaiset vedet. tällä muutok-
sella pyrittiin saamaan kisasta 
tasa-arvoisempi, kun itämeren 
vaativissa kuvausolosuhteissa-
kin otetuilla kuvilla voi päästä 
pisteille.

uusien sääntöjen toivotaan 
rohkaisevan sukeltajia kuvaa-

maan monipuolisesti erilaisis-
sa ympäristöissä ja siten ke-
hittymään harrastuksessaan. 
Kilpailun järjestämisen yhtenä 
tavoitteena on edistää sukellus-
kuvausta pohjoismaisissa vesis-
sä ja siten sukelluksen harras-
tamista kotivesissämme. tällä 
pyritään lisäämään tietoisuutta 
pohjoismaisesta vedenalaisesta 
luonnosta. 

uudet säännöt antavat suo-
malaisille kuvaajille aiempaa pa-
remman mahdollisuuden me-
nestyä, sillä meillä kuvataan 
paljon itämeressä ja järvissä. 
Sääntömuutos innostikin ennä-
tysmäärän suomalaisia kuvaajia 
osallistumaan kisaan. Suomalai-
set pärjäsivät muita sarjoja pa-
remmin juuri itämeri- ja Make-
at vedet -kategorioissa. Paras 
suomalainen kuvaaja oli Pekka 
tuuri, joka sijoittui kokonaiskil-
pailussa sijalle 14.

PAuLi SORSAKARi

säännöt muuttuivat
PM-kisojen

Sukelluskuvauksen 

Pauli sorsakari osallistui muun muassa tällä 

aurinkotervehdys-kuvallaan Vuoden 2013 sukelluskuvakisaan.

Wear it -kampanja

•	suomen Liikunta ja urheilu SLu ry, nuori Suomi ry, 
Kuntoliikuntaliitto ry ja Suomen Olympiakomitea ry 
perustivat liikunnalle ja urheilulle uuden kattojärjestön 
kesäkuussa 2012. Sukeltajaliitto hyväksyttiin 15.5.2013 
tämän uuden Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorgani-
saatio Valo ry:n jäseneksi. Valon historiallinen ensimmäi-
nen kevätkokous pidettiin 25.5.2013, ja siihen mennes-
sä Valoon oli hyväksytty jo 42 jäsenjärjestöä.

•	nuorisoVaLiokunnan puheenjohtaja irene Savo-
lainen ja nuorisopäällikkö Heli Halava osallistuivat Suo-
men uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton järjestämille 
Aqua-päiville 17.5. tampereella. 

•	räPyLäuinnin cMAS World cup 18.–19.5. käytiin 
gliwicessa Puolassa.

PeLastusLiiVien käyttämisen maailmanennätysyritys järjestettiin 
18.5. Suomessa tempauksen takana olivat Suomen Meripelastusseu-
ra, Suomen uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto, Suomen Purjeh-
dus ja Veneily, Sukeltajaliitto, Suomen Melonta- ja Soutuliitto sekä 
veneilyn tiedotussivusto Sail in Finland!. yhden päivän aikana mah-
dollisimman moni puki päälleen pelastusliivit ja muistutti turvallisen 
veneilyn tärkeydestä.

Päätapahtuma oli Helsingissä narinkkatorilla. Mukana olivat muun 
muassa Laser Radia ja E-jolla maailmanmestari sari multala, uutis-
vuoto-ohjelman juontaja Baba Lybeck ja tanssija mikko ahti.

tapahtumaan osallistui myös Sukeltajaliiton toiminnanjohtaja 
sekä muita sukeltajia. Suomessa järjestettiin 23 tapahtumaa, joihin 
osallistui yhteensä 517 henkilöä. Suomessa oli toiseksi eniten ta-
pahtumia ja kolmanneksi eniten osallistujia uSA:n ja Japanin jälkeen. 
Wear it Finlandin ja mahdollisesti koko maailman pohjoisimman 
Wear it -tapahtuman järjesti Sodankylän urheilusukeltajat ry.  

Lisäksi toukokuussa

Sukelluskuvauksessa 
kilpaileminen 

lisää suosiotaan 
vedenalaisen kaluston 

kehittyessä.
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suomessa ensimmäistä kertaa järjestetyissä sukelluskalastuksen 
cMAS Euro-Afrikan mestaruuskilpailuissa nautittiin ainutlaatuisesta 
tunnelmasta ja tuloksista. 

Kisat järjestettiin Helsingin vesillä ja tapahtuma näkyi hyvin Kaup-
patorin ympäristössä, sillä joukkueiden veneet olivat Kauppatorin 
vieressä Vironaltaalla ja avajais- ja palkintojenjakoseremoniat pidet-
tiin Espan lavalla. Kisoihin osallistui kaikkiaan 14 maata ja 43 sukel-
luskalastajaa. Suomen edustajina kilpailivat matti Pyykkö, kim jaa-
tinen, jukka Levonen ja juha siitonen. Joukkueen kapteenina 
toimi stig gustavsson. 

Jokaisella kilpailijalla tuli olla oma vene ja kuljettaja. Osa veneistä oli 
kilpailijoiden omia, mutta suuri osa kisajärjestäjän kautta organisoi-
tuja. Veneiden hankkiminen oli yksi suurimmista ponnistuksista, ja sii-
nä onnistuttiin hienosti. 

Sukellusseuroista eri puolilta Suomea järjestelyihin osallistui kaik-
kiaan yli 50 venettä kuljettajineen sekä kymmeniä muita talkoolaisia. 
Kilpailujen pääsihteeri tapio salakari piti käytännön järjestelyjen 
ohjat käsissään. Muutenkin järjestelyt saivat kiitosta sekä kilpailijoilta 
että kisat Suomeen myöntäneeltä cMAS:lta. Kilpailut saivat hyvin nä-
kyvyyttä mediassa ja tekivät lajia tunnetuksi suurelle yleisölle.

espanjan samuel 
tomas (vas.) 

sijoittui kolmanneksi 
tuomalla 

punnitukseen 

mukavan lahna-

saaliin. oikealla 

samuelin venekuski 

ja avustaja Óscar 
cervantes.

Sukelluskalastuksen suurkisat 
kesän kohokohta

KeSä 2013
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kilpailijat varusteineen ja 

märkäpukuineen tulivat tutuksi 

näyksi kauppatorin liepeillä.

suomen joukkueen 

kim jaatinen on 

syystäkin iloinen. 

hän nappasi 
ensimmäisenä 

päivänä 
harppuunaansa 

ankeriaan.

Veneiden hankkiminen 
oli yksi suurimmista 

ponnistuksista, ja siinä 
onnistuttiin hienosti. 

SuSAnnA KALLAMA

PEKKA tuuRi

PEKKA tuuRi

PEKKA tuuRi

PEKKA tuuRi
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kisoissa kamppailtiin pituussukelluksessa räpylöillä ja ilman sekä 
staattisessa hengenpidätyksessä. Suomalaisjoukkueen vahvuudet oli-
vat selkeästi pituussukelluslajeissa, joissa nähtiin upeita suorituksia 
sekä kokeneilta sukeltajilta että uusilta tulokkailta. 

yleisestikin kisat nostivat suoritusten tason korkeaksi. Hyppä-
ys edellisiin vuosiin oli pituuslajeissa 
yli 20 metriä. Kilpailuja hallitsivat en-
nakkosuosikit miesten sarjassa Kro-
atian goran colak ja naisten sar-
jassa Venäjän natalia molchanova. 
Molemmat keräsivät maailmanmesta-
ruudet kaikissa lajeissa natalien rik-
koessa lisäksi kaikkien lajien maail-
manennätykset.

suomenennätykset uusiksi

Suomalaisittainkin kisat onnistuivat 
erinomaisesti. Kilpailutulokset olivat 
lähes poikkeuksessa henkilökohtaisia 
ennätyksiä, ja näiden lisäksi johanna 
nordblad ja mikko Pöntinen teki-

vät räpyläsukelluksessa suomenennätykset lukemin 192 ja 254 metriä. 
Molemmat karsiutuivat lajien A-finaaliin Johannan sijoittuessa seitse-
männeksi ja Mikon viidenneksi.

Räpyläsukellus olikin selkeästi suomalaisten päälaji. naisten sarjas-
sa Veera López-Lehto karsiutui B-finaaliin ollen kilpailun 14. ja Lau-

ra Paukkunen sijoittui 18. sijalle. Miesten 
sarjassa arvokisojen ensikertalainen, jaakko 
keskitalo, oli upeasti B-finaalissa ja 13. sijalla 
213 metrin sukelluksella.

komea e-kirja kisoista

Vapaasukeltaja Johanna nordblad teki yhdes-
sä siskonsa elina mannisen kanssa Suomen 
kisamatkasta laajan e-kirjan, Belgrade Serbia 
Freediving. Muhkeat 456 sivua paitsi kerto-
vat itse lajista ja siinä kilpailemisesta myös ku-
vittavat kansainvälisen kisatapahtuman ym-
päristöineen. Lukija tempaistaan parivaljakon 
mukaan altaalle ja Belgradin rosoisenkauniille 
kaduille kuin olisi itse paikan päällä. Kirja on 
ladattavissa ilmaiseksi iStoresta.

Kilpailutulokset 
olivat lähes 

poikkeuksetta 
henkilökohtaisia 

ennätyksiä. 

EL
in

A
 M

A
n

n
in

En

KeSä 2013 team Finland 2013.

Kovatasoiset MM-kisat vapaasukelluksen allaslajeissa
VAPAASuKELLuKSEn ALLASLAJiEn MM-KiLPAiLut JäRJEStEttiin VuOnnA 2013 SERBiAn BELgRADiSSA. JuHAnnuSAAttOnA ALKAnEESEEn KiLPAiLuun 

OSALLiStui POiKKEuKSELLiSEn SuuRi, 11 SuKELtAJAn JOuKKuE, MiKä KERtOO LAJin HyVäStä KEHityKSEStä ViiME VuOSiEn AiKAnA. 
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team Finland 2013.

Kesä on sukellusta
kesäLLä sukelletaan aktiivisesti. Kevät on istuttu sukelluskurssien 
teorialuennoilla ja harjoiteltu taitoja altaassa. Kesän tullen päästään 
suorittamaan kurssien avovesiharjoituksia järviin ja merelle ja pian 
tekemään se ensimmäinen oma sukellus kurssilta löytyneen sukellus-
parin kanssa.

Seurat järjestävät jäsenilleen säännöllisesti iltaretkiä lähikohteil-
le, tai sitten lähdetään porukalla viikoksi sukeltamaan vaikka nor-
jan rannikolle. Seurojen leirit kokoavat sukeltajat usein koko perheen 
voimalla viettämään mukavaa sukelluslomaa eri puolille Suomea. 

Ennen kesän uintikelejä seurat pitävät rantojensiivoustalkoita ym-
päri Suomen. Rantavesissä pinnan alla piilee usein vaarallista roskaa 
ja rojua, kuten lasia, metallia ja polkupyöriä, jota sinne piittaamatto-
masti jätetään. Sukellusseuroilla on tärkeä rooli kuntien ja kaupunki-
en siivousurakassa.

Myös vesistöjen tilan seuraamisessa ja lajihavaintojen tekemisessä 
sukeltajat ovat avuksi. näkösyvyyksiä mitataan ja havaintoja tarkkail-
tavista lajeista raportoidaan niitä kerääville tahoille. Sukeltaja on yh-
teiskunnan silmät veden alla.
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•	suomen Antidopingtoimikunta ADt teki kansallisen 
testausohjelman puitteissa sukelluslajeissa yhteensä 17 
dopingtestiä vuonna 2013. näistä kahdeksan tehtiin kil-
pailussa ja yhdeksän kilpailun ulkopuolella. 

•	ndL nord isännöi 15.6. tallinnassa järjestettyä EuF:n 
(European underwater Federation) kokousta. Samassa 
yhteydessä järjestettiin myös iSO-kokous. EuF:n jäse-
ninä on sekä voittoa tavoittelemattomia että kaupalli-
sia sukellusalan toimijoita Euroopasta. teppo Lallukka ja 
Sari nuotio osallistuivat kokoukseen.

•	VaPaasukeLLuksen syvyys-SM-kisat käytiin heinä-
kuussa Asikkalassa.

Lisäksi kesällä

sukeLtajaLiiton nuorten 
ryhmän ideoima nuorten lai-
tesukellusleiri järjestettiin jo 
neljännen kerran. tänä kesänä 
järjestäjinä toimivat nokian ur-
heilusukeltajat. nuorten kesä-
työt hieman verottivat osallis-
tujia, mutta lopulta mukana oli 
neljästä viiteen leiriläistä sekä 
kolme vapaaehtoista. Leiri kesti 
keskiviikkoillasta sunnuntaihin, 

mutta mukaan oli mahdollista 
liittyä myös perjantai-iltana.

nokian Linnavuoressa si-
jaitseva kylätalo toimi majoi-
tuspaikkana. Sukelluskohteik-
si valikoitiin tampereen seudun 
sukellusseurojen suosimia koh-
teita: Kaatialan louhos Kuorta-
neella, Ruutanalampi talviaisis-
sa sekä tampereen näsijärvi ja 
Kaukajärvi.

SAAnA tuuRi

laitesukeltajien leiri
Nuorten 

leiriläiset kävivät  
tutustumassa Suomen 
meripelastusseuran 
toimintaan ja uuteen 
alukseen tampereella.
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Mittava siivousprojekti Kaukajärvellä
SuuRi JOuKKO SuKELtAJiA ERi SEuROiStA yHDiSti  VOiMAnSA tAMPEREEn KAuKAJäRVEn SiiVOuStALKOiSSA. 15.8. ROMuA OLi KERääMäSSä  

PERäti 53 SuKELtAJAA, JA LiSäKSi PAiKALLA OLi PARiSEnKyMMEntä VEnEiLiJää JA MuutA tALKOOVäKEä VAStAAnOttAMASSA ROSKiA.  

kaukajärVi on ainutlaatuinen luon-
toparatiisi keskellä kaupunkia. Puhdas 
ja kirkasvetinen järvi tarjoaa vehre-
än virkistyspaikan niin uimareille, su-
keltajille, kalastajille ja kesäasukkaille 
kuin myös lukuisille lintu- ja eläinla-
jeillekin. Pieni järvi on kuitenkin hy-
vin haavoittuvainen, ja pienetkin ym-
päristöongelmat voivat vahingoittaa 
järven tasapainoa. Viemärivuodot, 
Metson tehtaan kuormitus ja ympä-
ristöstä tulevat hulevedet rehevöittä-
vät järveä. 

Siivouksen tarpeessa järvi olikin. 
Pohjasta nostettiin säkkikaupalla rik-

kinäisiä pulloja, metalliromua, pyö-
ränrunkoja, ongenkoukkuja ja mui-
ta esineitä, jotka esimerkiksi rannalla 
aiheuttavat uimareille pahaa jälkeä. 
Onnettomuusriskin lisäksi romut re-
hevöittävät järveä. 

Siivoustalkoot onnistuivat niin 
hyvin, että talkoolaiset aikovat teh-
dä tapahtumasta jokavuotisen pe-
rinteen. Sukellustalkoisiin osallistui-
vat ScubaDo, RRDc,  tAuRSu, Oxy 
Dive club, Kangasalan VPK:n sukelta-
jat, Scuba Libre ry sekä muutama va-
paasukeltaja. tapahtuman järjesti Pe-
lastakaa Kaukajärvi ry.

Sukellusseurat 
tekevät paljon 

rantojen 
siivoustyötä 

talkoovoimin 
ympäri Suomen. 
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sukeLLuskaLastuksessa 

paremmuuksia ratkotaan cup-
järjestelmällä. Vuodessa järjes-
tään seitsemästä kahdeksaan 
cup-kilpailua, ja mukana on 
myös yksi ulkomailla järjestet-
tävä kisa. tähän mennessä se 
on ollut norjassa järjestettä-
vä Kristiansund cup tai tanskan 
Storebelt-kisa. näissä kisois-
sa sukellussyvyydet ovat suu-
rempia kuin Suomessa, joten 
ne tarjoavat osallistujille hyvää 
kokemusta syvemmistä vesis-

tä kansainvälisiä arvokilpailuja 
ajatellen. Osallistuminen on ol-
lut innokasta: Kristiansundissa 
on ollut yleensä mukana 10–18 
suomalaista.

cup-kisoista jaetaan ran-
kingpisteitä siten, että kilpailija 
saa niitä neljästä parhaasta kil-
pailustaan. Kymmenen eniten 
rankingpisteitä saanutta pääsee 
osallistumaan PM-kisoihin, jon-
ka jälkeen pistesaaliit lasketaan 
yhteen ja kauden lopullinen si-
joitus saadaan selville.

PEKKA tuuRi

vilkas kesä
Sukelluskalastuksen

suomessa järjestettiin kesäkuussa 2013 ensimmäistä kertaa 

sukelluskalastuksen euro-afrikan mestaruuskilpailu.

Nuorisovaliokunnan 
aluetapaaminen

•	räPyLäuinnin MM-kisat uitiin cMAS gamesien yh-
teydessä tatarstanin Kazanissa 3.–10.8. Kilpailijoita oli 
40 maasta, kaukaisimmat Meksikosta, Kolumbiasta, Ecu-
adorista ja Venezuelasta. Kisat olivat kovatasoiset. niis-
sä uitiin 12 maailmanennätystä, joista sekä miehet että 
naiset tekivät kuusi ennätystä. Suomen Ville Kotikuusi 
sijoittui 50 metrin stereoräpyläuinnissa sijalle 13 ja 100 
metrillä sijalle 18. 

nuorisoVaLiokunta lähti elokuun viimeisenä viikonloppuna ta-
paamaan seuroja itä-Suomeen. Kuopioon oli saapunut useiden eri 
seurojen edustajia aina Kajaania myöten tapaamaan Liiton luotta-
mushenkilöitä ja keskustelemaan nuorisotoiminnan ajankohtaisis-
ta asioista. 

Valiokunta osallistui myös nilsiässä tahko Dive -tapahtumaan, 
jossa nuorisopäällikkö heli halava piti esityksen Liiton toiminnas-
ta. Päivään sisältyi sukelluksia nilsiän kirkasvetisessä louhoksessa 
ja luentoja muun muassa sukelluskuvaamisesta, sukellusmatkailusta 
sekä Outokummun luolakohdehankkeesta. tapahtuman järjesti Lost 
Divers ry, joka halusi koota sukeltajat ympäri Suomen viettämään 
”sukellusvenetsialaisia” eli kesäkauden päättäjäisiä. tapahtuma osoit-
tautui hyväksi tilaisuudeksi tavata sekä seurojen jäseniä että muita 
sukellusalan toimijoita. tapahtumalle suunnitellaan jatkoa.

Lisäksi elokuussa

Vuoden 2013 cuP-kiLPaiLut
•	dödörens cup 8.6. Hanko
•	jaskan muistokisa 10.8. Lahti
•	sm-kiLPaiLut 27.–28.7. Luvia/Pori
•	isokari Open 17.8. isokari
•	saaristomeri Open 31.8. Korppoo
•	siika cup 5.10. Kotka
•	Pm-kiLPaiLut 13.–14.9. norja
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nilsiän louhosareena on kirkasvetinen ja 
noin 11 metriä syvä entinen avolouhos.
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Vesipelastusharjoituksessa  
hiottiin yhteistyötä

KOuVOLAn VuOHiJäRVELLä JäRJEStEttiin 22.9. LAAJA VESiPELAStuSHARJOituS, JOnKA tAVOittEEnA OLi 

 VAPAAEHtOiSEn PELAStuSPALVELun (VAPEPA) ERi RyHMiEn KESKinäiSEn yHtEiStyön JA ViRAnOMAiSyHtEiStyön KEHittäMinEn. 

yhteisharjoitukseen osallistui noin sata henkeä. näin laajoja 
harjoituksia pidetään vain yksi vuodessa.

Harjoituksessa oli lavastettu tilanne, jossa veneonnettomuu-
den seurauksena ihmisiä oli huk-
kunut, loukkaantunut ja kadonnut 
maastoon. 

Kun pelastustoiminnanjohtaja oli 
antanut poliisille tiedon kadonneis-
ta henkilöistä, jatkoi pelastuslaitos 
omaa pelastustehtäväänsä eriytetty-
nä Vapepa-harjoituksesta. Sukellus-
ryhmän osuus oli etsiä kaksi hukku-
nutta ja Vapepa-maastoetsintäpartion 
etsiä maastoon lähteneet loukkaan-
tuneet. Poliisi, pelastuslaitos ja radio-
amatöörit avustivat etsinnöissä.

Harjoituksen suunnitellut ja joh-
tanut sami kuivainen totesi har-

joituksen saavuttaneen tavoitteensa pääosin loistavasti:
– Pääsimme ensimmäistä kertaa kunnolla harjoittelemaan yh-

teistyötä pelastuslaitoksen pelastussukellusryhmän kanssa. Har-
joitus oli täysin verrattavissa oikeaan 
hälytystehtävään. Harjoitus oli oppimis-
tilanne, josta saimme varmuutta omaan 
toimintaamme.

Samana viikonloppuna Kouvolassa 
järjestettiin Vapepa-sukelluskurssi. Kol-
mipäiväiselle kurssille osallistui 21 op-
pilasta. Kurssi oli jatkokurssitasoinen. 
Kurssin loppuharjoituksena oli löytää 
nuo onnettomuudessa hukkuneet. Su-
keltajat toimivat rauhallisesti ja määrä-
tietoisesti. uhrit löytyivät kurssilla opit-
tuja taitoja hyödyntämällä, joten siltäkin 
osin harjoitus onnistui ja oppilaat suo-
riutuivat loppuharjoituksesta. 

Harjoitus 
oli täysin 

verrattavissa 
oikeaan 

hälytystehtävään.
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Liitto viestii

•	syksyn tullen katseet suunnataan jo seuraavaan 
vuoteen. Liiton suunnittelukokous keräsi valiokuntien 
edustajat, hallituksen jäsenet ja toimiston 
henkilökunnan Helsinkiin 7.9. Päivän aikana vedettiin 
yhteen tulevan vuoden toiminta ja budjettiesitys, 
jotka esiteltiin syykokoukselle lokakuussa. Myös 
Sukeltaja-lehden toimitusneuvosto piti 13.9. vastaavan 
suunnittelukokouksen, jossa pohdittiin juttuaiheita 
seuraavan vuoden lehtiin.

•	norPPaohjaajakurssi järjestettiin tampereella  
27.-29.2.

•	VaPaasukeLLuksen syvyys-MM-kisat käytiin  
13.–22.9. Kalamatassa, Kreikassa. Suomea kisoissa 
edusti Kaj toivola. 

Viestintää pyrittiin kehittämään vuoden 2013 aikana. Osana tätä 
vanhat Sukeltaja-lehdet vuodesta 1957 vuoteen 2012 digitoitiin ke-
sän ja syksyn aikana yhteistyössä Suomen urheilumuseon kanssa. 
Lehdet vietiin issuu.com-palveluun, joka linkitettiin www.sukelta-
ja.fi-sivustolle. Siellä ne ovat vapaasti luettavissa. Lehdistä voi tehdä 
myös tekstihakuja.

Syksyllä Sukeltajaliitolle avattiin oma blogi, jossa kirjoitetaan su-
kelluksesta, seuratoiminnasta ja yleensäkin vesielämästä. Kirjoitta-
jaksi voi ryhtyä kuka tahansa näistä asioista kiinnostunut. Blogissa 
kirjoitettiin syksyn aikana muun muassa uppopallosta, vapaasukel-
luksesta ja raakkujen tutkimisesta.

Sukeltajaliitto viesti toiminnastaan aktiivisesti paitsi omilla net-
tisivuillaan, myös Facebook-sivullaan, jolla oli vuoden lopussa lähes 
700 tykkääjää.

Lisäksi syyskuussa

ojamon kaivoksella Lohjal-
la järjestettiin syyskuisena lau-
antaina sukellusturvallisuusai-
heinen DAn Diver’s Day. Aamu 
alkoi sukelluksilla, joiden yhtey-
dessä DAnin tutkijat tekivät va-
paaehtoisille sukeltajille testejä 
ja mittauksia osana DAn Safety 
Stops -kiertuettaan. 

Sukeltajilta tutkittiin muun 
muassa virtsan ja veren tiheyttä 
ennen sukellusta ja sen jälkeen 
sekä kuvattiin sydän dopplerilla 
kuplien havaitsemiseksi. tavoit-
teena on selvittää, miltä osin su-

kelluksella tapahtuva kuivumi-
nen korreloi kuplien määrään, 
ja miltä osin muut, esimerkik-
si geneettiset tekijät, vaikuttavat 
kuplien syntyyn. 

Päivä jatkui seminaarilla ty-
tyrin kaivoksessa. Seminaarissa 
erityisesti kiinnostusta ja kes-
kustelua herätti tanskalaisen su-
kelluslääkärin ole hyldegaar-
din luento, jossa hän esitti, että 
siirtyminen trimiksistä nitrok-
siin olisi turvallisempaa tehdä 
nykyistä suositusta matalam-
massa syvyydessä.

PASi MAnnERKOSKi

mikä dan?
dan eli Divers’ Alert network on kansainvälinen sukellus-
turvallisuutta ja sukeltajien ensiaputoimintaa edistävä järjes-
tö. DAn tarjoaa erityisesti sukellusonnettomuuksissa tarvit-
tavaa ensiapukoulutusta. Sukeltajaliitto kouluttaa seuroihin 
DAnin koulutusjärjestelmän mukaisesti ensiapukouluttajia, 
jotka järjestävät ensiapukoulutusta omassa seurassaan. Vuon-
na 2013 Liiton DAn-liittokouluttajat järjestivät myös joita-
kin ensiapukursseja suoraan seuroissa. Viime vuonna kou-
lutettiin neljä uutta DAn-kouluttajaa ja suoritettiin 304 
ensiapukurssia.

ja seminaari Ojamolla
Sukellusta, tutkimusta

Vapaaehtoisen 
pelastuspalvelun 

koulutetut sukeltajat 
auttavat viranomaisia 
etsinnöissä vesistöistä.



24 

Pizzaa ja pelastamista 
5.–6.10. JäRJEStEttiin SnORKKELiSuKELLuStuRVALLiSuuSKuRSSi HELSingiSSä.  

PääSuunnittELiJAnA tAPAHtuMASSA tOiMi SuKELtAJALiitOn nuORtEn RyHMä. 

kurssi oli suunnattu 15–20-vuotiaille. 
Kurssin vaatimuksena oli, että osallistu-
jat olivat suorittaneet P1-, S2- tai norp-
paohjaajakurssin. Lisäksi vaatimuksena 
oli hyväksytty EA1-koulutus. Kurssi alkoi 
lauantaina aamupäivällä osallistuneiden 
kokoonnuttua Rastilan kartanolle muka-
naan muuttolastillinen tavaraa. Lounaan 
jälkeen oli neljä tuntia teoriaopetusta. tä-
män jälkeen majoituttiin kotoisiin mök-
keihin Rastilan campingin alueelle. 

illemmalla harjoiteltiin uimahallissa pe-
lastustaitoja. Jokunen asia oli nuorille jo 
ennestään tuttu, mutta illan aikana opit-
tiin monia uusia taitoja. uimahallissa käytiin 
läpi muun muassa pelastusuinti ja -hyppy, 

kanisterin ja pelastusrenkaan heitto uhril-
le, uhrin kuljetustyylit, paniikissa olevan uh-
rin lähestymistapa sekä uhrin hakeminen 
pohjasta.

Seuraavana aamuna käytiin läpi loppu-
teoria ja päästiin tositoimiin avoveteen Ras-
tilan rannalle näyttämään opittuja taitoja. 
Vesi oli tähän aikaan vuodesta jo melko kyl-
mää, mutta tästä huolimatta avovesiosuus 
sujui hyvin. uhria esittävät nuoret huusivat 
apua-huudon sijaan ”Pizzaa!”, ettei kukaan 
vain luulisi hädän olevan oikea. 

iltapäivällä pidettiin opituista asiois-
ta koe. Kurssin vastuukouluttaja piti vielä 
loppupuheenvuoronsa, ja nuoret lähtivät 
pikkuhiljaa kotiin päin eri puolille Suomea.

”Pizzaa, 
pizzaa!” -huuto 

hymyilytti 
rannalla 

kulkeneita 
ihmisiä.
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uusia hallitukseen

•	turussa järjestettiin 26.10. vapaasukellus- ja lääketie-
deaiheinen seminaari yhteistyössä SSLy:n (Suomen Su-
kelluslääketieteellinen yhdistys) kanssa. Luennoitsijoina 
oli joukko kotimaisia ja ulkomaisia asiantuntijoita.

•	Pasi Mannerkoski ja Stig gustavsson osallistuivat poh-
joismaisten sukellusalan lehtien toimittajatapaamiseen 
Ruotsissa, göteborgissa 11.–13.10. tapaamisen tavoit-
teena oli tiivistää Pohjoismaiden välistä yhteistyötä.

•	mika Rautiainen, Martti Lumikuru ja Matti Anttila osal-
listuivat 19.–20.10. Ruotsissa, tukholmassa järjestettyyn 
pohjoismaisten liittojen teknisten valiokuntien tapaa-
miseen. Osallistujat pääsivät tutustumaan myös tukhol-
man sukellushistorialliseen museoon.

sukeLtajaLiiton syyskokous pidettiin Helsingissä 19.10. Hallituk-
seen seuraavalle kaksivuotiskaudelle valittiin sami järvinen, sau-
li Lalla, minna tammesvirta ja jorma Vähä. Hallituksessa jat-
kavat vuonna 2014 miika härkönen, teppo Lallukka, markku 
Leinonen, klaus nummela ja jani santala. Kokous hyväksyi 
hallituksen esitykset vuoden 2014 toimintasuunnitelmaksi ja budje-
tiksi muutoksitta. 

Liiton tilintarkastajaksi valittiin hannu sohlman, KHt Price-
waterhouse coopers Oy ja varatilintarkastajaksi juha tuomala, 
KHt Pricewaterhouse coopers Oy. Liiton toiminnantarkastajak-
si valittiin mauno sirén ja varatoiminnantarkastajaksi kari savo-
lainen. Kokouksessa esiteltiin Liiton päivitetty strategia. Syyskoko-
uksen yhteydessä palkittiin vuoden parhaat ja kuultiin vuoden 2014 
lokakuulle suunnitellusta talkoomatkasta tansaniaan. Sukelluskalas-
tusmaajoukkueen toiminnasta kertovasta dokumentista nähtiin ly-
hyt traileri ja lisää on luvassa ensi vuoden puolella. Syyskokouksen 
yhteydessä vietettiin Keski-uudenmaan Sukeltajat ry:n 35-vuotis-
juhlaa.

Lisäksi lokakuussa

sukeLLuskuVaaja mikko 
saareila edusti Suomea mar-
raskuussa kansainvälisessä su-
kelluskuvakilpailussa Eilatis-
sa, israelissa. Moni osallistuja 
otti kuvia tunnetulla Satil-hylyl-
lä, joka on levännyt Punaisen-
meren pohjassa lähes 20 vuot-
ta. Hylky on israelin laivaston 
entinen 46-metrinen ohjusve-
ne, joka kuhisee elämää. Eilat’s 
Shoot Out -kuvakilpailuun pai-
kan päällä osallistui vajaat sata 
kuvaajaa. Pääkategorian viiden 
kuvan voittajaportfolion otti is-
raelilainen mark Fuller. Kisas-
sa on myös sarjoja, joihin voi 

osallistua lähettämällä kuvia.
mikko Voipio osallistui kut-

suttuna Sukeltaja-lehden edus-
tajana vedenalaisen kuvan fes-
tivaaleille Ranskan Marseillessa. 
Festivaali järjestettiin nyt 40. 
kerran, ja se on kasvanut alansa 
suurimmaksi maailmassa kerä-
ten runsaasti sekä elokuvia että 
valokuvia veden alta. tänä vuon-
na festivaalilla esitettiin toistasa-
taa elokuvaa pituudeltaan muu-
tamasta minuutista liki kahteen 
tuntiin. Valokuvia festivaalin eri 
kilpasarjoihin osallistui toista 
tuhatta. Palkintorahaa oli kaikki-
aan jaossa yli 35 000 euroa.

PASi LEnSu

sukelluskuvauskuukausi
Vilkas 

tarjolla kovatasoisia, 
kansainvälisiä 
kuvauskilpailuja.

Pasi Lensun sukelluskuva säteet sijoittui maisemat-sarjan 

toiseksi Vuoden Luontokuva 2013 -kilpailussa. kilpailu on 

Pohjoismaiden suurin luontokuvakilpailu, ja siihen osallistui 

1000 kuvaajaa liki 12 000 kuvalla. 

Snorkkelisukellus on 
hauska tapa tutustua 

vedenalaiseen elämään 
vaikka omasta 

mökkirannasta käsin.
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Diversnight 2013
nORJASSA yHDEn SuKELtAJAn innOStuKSEStA VuOnnA 2005 ALKAnut DiVERSnigHt-tAPAHtuMA  

KERää MyöHäiSSyKSyiSin SuKELtAJAt ERi PuOLiLLA MAAiLMAA VEtEEn SAMALLA KELLOnLyöMäLLä.  

diVersnight järjestettiin aiemmin 6. 
joulukuuta, mutta vuonna 2013 päivä-
määrä muutettiin kuukautta aikaisem-
maksi 7. marraskuuta. tapahtumassa su-
keltajat ympäri maailman ovat yhtä aikaa 
vedessä samalla kellonlyömällä. Viime 
vuonna tapahtumassa oli mukana kaik-
kiaan 2 113 sukeltajaa 167 kohteessa 24 
maassa, mikä on uusi ennätys. 

Suomesta osallistui yli 416 sukelta-
jaa 28 kohteessa. Eniten osallistujia Suo-
messa ja toiseksi eniten koko maailmas-
sa keräsi tampereen alueen tapahtuma, 
jonka järjesti Scuba Libre ry. 98 sukelta-
jaa on hieno saavutus! 

tampereen tapahtumaa kameran takaa 
seurannut Scuba Libren jussi Peltonen 
oli tyytyväinen tapahtumaan: 

– tänä vuonna mukana oli huomatta-
vasti useampi tamperelainen seura, mikä 
olikin todella hienoa. Jospa tästä vaikka 
lähtisi tiiviimpi yhteistyö seurojen välil-
lä. Hienointa tässä toki on se, että vesiin 
saatiin lähes sata sukeltajaa ja voitettiin 
sillä määrällä turkulaiset. Sukeltamisen li-
säksi tarjolla oli makkaraa, kakkua ja kah-
via, ja lopuksi järjestettiin vielä arpajaiset, 
jossa palkintoina oli seurojen tuotteita 
sekä lahjakortteja sukellustarvikekauppoi-
hin. Mukava ja onnistunut tapahtuma.

Diversnight 
kokoaa tutut ja 
tuntemattomat 
yhteen rakkaan 
harrastuksen 

parissa.

Ju
SS

i P
EL

tO
n

En

mArrASKuu 2013
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tähtiä ja tehtäviä

•	kemin aluetapaamisessa 16.11. keskusteltiin ajankoh-
taisista asioista seurojen edustajien kanssa. Essi Kes-
kinen Metsähallituksesta piti luennon Hossan veden-
alaisesta kulttuuriperinnöstä, ja Sallamaria tikkanen 
Museovirastosta kertoi viraston toiminnasta vedenalai-
sen kulttuuriperinnön suojelussa. illalla Liiton edustajat 
liittyivät Kemin urheilusukeltajat ry:n 40-vuotisjuhlaan.

•	nuorisoVastaaVan kurssi 16.11. tampereella.
•	terVetuLoa ohjaajaksi -kurssi 17.11. Espoossa.
•	dan ensiapukouluttajakurssi 29.11. upinniemessä.
•	dan Basic Life Support -kurssi ja Diving First Respon-

der -kurssi 29.11. upinniemessä.

marraskuinen Sukellus tähtiin -tapahtuma toi seuroihin säihket-
tä. tapahtuma järjestettiin seuroissa niiden omalla hallivuorolla. Lii-
ton nuorisovaliokunta loi materiaalipaketin, joka sisälsi kaiken tar-
vittavan tapahtuman järjestämistä varten ja jota seurat saivat tilata. 

tapahtumaan osallistui 349 sukeltajaa kahdeksassa seurassa ym-
päri Suomen. nokian urheilusukeltajien tapahtumassa 35 sukeltajaa 
suoritti tehtäväradan, joka testasi kaikkia aistejamme. Otavan tähti-
kuvion joutui esimerkiksi etsimään isosta Karhusta, joka olikin saa-
punut itse paikalle koko komeudessaan. Lopuksi porukalla muodos-
tettiin iso tähti altaaseen.

Lisäksi marraskuussa

nuorten uppopallomaajouk-
kue osallistui nuorten avoimiin 
uppopallon PM-kisoihin Köö-
penhaminassa marraskuussa. Fin-
nairin lakonuhka asetti haasteita 
matkan alussa, mutta tehokkaan 
organisoinnin ansiosta joukkue 
pääsi matkaan. 

Suurin osa joukkueesta aloit-
ti valmistautumisen puolitois-
ta vuotta ennen kisoja, jolloin 
kerättiin nuorten uppopalloili-
joiden kerma kesäkuiselle tam-
pereen leirille. Vuonna 2012 oli 
Riihimäellä kotikisat, joissa jouk-
kue sijoittui kolmanneksi. Jouk-
kue oli kuitenkin niin nuori, että 
vain kolme pelaajaa kasvoi sii-

tä ulos ja loput pystyivät jatka-
maan vielä toisen vuoden samas-
sa ryhmässä.

Suomi hävisi ensimmäisen 
pelin norjalle 5–1. Saksan Suomi 
voitti luvuin 3–2 ja tuli tanskan 
kanssa tasapeliin 3–3. Suomi vei 
Ruotsista voiton 5–0 ja Kolum-
biasta täpärästi 2–1. 

Loppuottelussa Suomi koh-
tasi norjan, joka vei kultamita-
lin lukemin 3–1. Vaikka Suomi jäi-
kin hopealle, oli turnaus Suomen 
joukkueelle menestys. Kolmes-
sa ottelussa viimeinen pisteko-
ri tehtiin viimeisellä minuutilla, 
mikä osoittaa joukkueelta sekä 
taitoa että psyykkistä vahvuutta. 

ROy nuRMi

uppopallossa
Hopeaa nuorille

Psyykkisesti ja fyysisesti 
vahva joukkue. 

hopeamitalijoukkueessa pelasivat olli ainasoja, mikko 

Laaksonen, aleksi hautala, antti Vaahtera, totti nurmi, teemu 

Lehti, henri huttunen, janne nokkala, teemu hirvonen, 

timmi tuutti, jon Leskinen, henri tyni, aki kipponen, teemu 

Pelttari ja otso nurmi. Vasemmalla joukkueen toinen 

valmentaja janne koskinen. kameran takana roy nurmi. Sukeltajaliitto tarjoaa 
seuroille malleja 

ja materiaalia 
tapahtumien 

järjestämiseen helposti 
ja taloudellisesti 

seuran omalla 
hallivuorolla.
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Hylkytunnelmaa Vuoden Sukelluskuvassa
SuKELLuSKuVAuKSEn SM-KiLPAiLuSSA VuODEn 2013 SuKELLuSKuVAKSi VALittiin JORMA tiMOSEn KOtiMAinEn HyLKyKuVA PORtAAt. KiLPAiLuun SAAPui 

KAiKKiAAn 183 KuVAA JA ViiSi ViDEOtA 24 KuVAAJALtA tAi työRyHMäLtä. täMä On SuunniLLEEn SAMAn VERRAn Kuin AiKAiSEMPinAKin VuOSinA. 

tuomareina toimivat Pekka tuuri ja kimmo Lahtinen.  
tuomarit kommentoivat kilpailua seuraavasti: 

– Hyvät kuvat erottuivat helposti. 
Kisassa oli mukana kuvia ilahduttavan 
monelta kuvaajalta. Oli hienoa havaita, 
että valtaosa kuvista oli otettu Suomen 
kotoisissa ja monesti aliarvostetuis-
sa vesissä, joissa olosuhteet ovat haas-
teelliset. Muutamaa poikkeusta lukuun 
ottamatta kisan parhaat kuvat löytyi-
vätkin Kotimaa-sarjasta, kuten myös 
Vuoden Sukelluskuva. Kilpailu kaipaa 
paljon lisää kuvia nuorilta, osallistukaa!

Palkittuja kuvia voi katsella sukelta-
ja.fi-sivuston Kuvagalleriassa.

Pm-kisoissa PaLjon suomaLaisia

Samaan aikaan norja järjesti vedenalaisen valokuvan PM-kilpai-
lut. Kisan voitti ruotsin Fredrik eh-
renström ja maanmiehensä tobias 
dahlin tuli toiseksi. Kolmanneksi si-
joittui norjalainen Vidar skålevik. 
Paras suomalainen oli Pekka tuuri si-
jalla 14. Kisaan osallistui 39 kuvaa-
jaa noin 500 kuvalla. Kisa käytiin uu-
distetuilla säännöillä, jossa uutta oli 
muun muassa omat sarjat makean ve-
den kuville ja itämeressä otetuille ku-
ville. tämä houkuttelikin ilahduttavan 
monta suomalaista kuvaajaa osallistu-
maan kisaan.

Kilpailu kaipaa 
paljon lisää 

kuvia nuorilta, 
osallistukaa!

JOuluKuu 2013

Vuoden 2013 sukelluskuva:  
Portaat, jorma timonen.

nuorten sarjan 2. sija: 
Beautiful trap,  
tuuli Pohjonen.

makro-sarjan 2. sija: 
soulmates,
mika saareila.

Pinta-sarjan 3. sija: 
Päivän päätteeksi, 
johan Löfgren.
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Kansainvälistä toimintaa

•	2.12. järjestettiin Merivoimien sukeltajakoulun op-
pilaille harrastussukelluksen perehdyttämispäivä. Sen 
ansiosta he voivat saada cMAS-sukeltajakortin liitty-
essään johonkin Liiton jäsenseuraan jatkamaan sukel-
lusharrastustaan.

•	dan ensiapukouluttajakurssi järjestettiin upinnie- 
messä 15.12. 

•	dan On-site neurological Assessment for Divers 
-kurssi järjestettiin15.12. upinniemessä.

euroPean underwater Federation (EuF) kokoontuu säännölli-
sesti kaksi kertaa vuodessa. talven kokous järjestettiin marras–jou-
lukuun vaihteessa itävallassa, Wienissä Austrian Standards institu-
ten isännöimänä. Samassa yhteydessä järjestettiin myös iSO-kokous. 
EuF:n jäseninä on sekä voittoa tavoittelemattomia että kaupallisia 
sukellusalan toimijoita Euroopasta. teppo Lallukka ja sari nuo-
tio osallistuivat kokoukseen.

cMAS Europen vuosikokous ja samalla vaalikokous järjestettiin 
14.12. Barcelonassa, Espanjassa. cMAS Europen uudeksi puheen-
johtajaksi valittiin kevin o’shaughnessy irlannista ja pääsihtee-
riksi cecilia rockwell norjasta. teppo Lallukka ja Sari nuotio 
osallistuivat kokoukseen. Samana päivänä pidettiin myös pohjois-
maisten liittojen kokous.

kimmo Lahtinen äänestettiin jatkamaan kolmannelle kaudelle 
AiDA internationalin puheenjohtajana.  antero joki jatkaa AiDAn 
technical officerina ja johtaa teknisen valiokunnan työskentelyä. Su-
keltajaliitto hyväksyttiin vuoden 2014 alusta AiDA internationalin 
viralliseksi maajäseneksi. tähän asti AiDA Finland -edustus on ollut 
Liiton jäsenseuralla Freediving team of Finlandilla.

Lisäksi joulukuussa

sukeLtajaLiitto julkaisi jou-
lukuussa Sukelluskuvaus-kirjan, 
joka on ensimmäinen suomalai-
nen digitaalista sukelluskuvausta 
käsittelevä teos. Kirjan kirjoit-
taja mikko Voipio on koke-
nut sukeltaja ja sukelluskuvaaja. 
Kirja sopii sekä omatoimiseen 
opiskeluun että oppikirjaksi 
kursseille. Voipion sukelluskuvat 
esittelevät upeasti vedenalais-
ta luontoa.

Myös Vapaasukellus-kirjan 
toinen, uudistettu painos il-
mestyi. Kirja on ensimmäinen 
suomalainen vapaasukellus-
ta käsittelevä kirja. Kirjan ovat 
tehneet kokeneet lajin harras-
tajat simo kurra,  ari nis-
sinen ja kimmo Lahtinen, 
joka toimii myös tuomarina ja 
vapaasukelluksen kattojärjestö 

AiDAn puheenjohtajana.
Sukeltajaliiton kurssikirjasarja 

sai jatkoa, kun Laitesukelluksen 
jatkokurssin kirja lähti painoon 
vuoden lopussa. Kirja on, kuten 
peruskurssinkin kirja, käännetty 
ja muokattu Suomen olosuhtei-
siin sopivaksi tanskan sukelluslii-
ton oppikirjasta. Kirjan on suo-
mentanut Pekka kaikumo.

Omatoimiseen harrastami-
seen Liitto tarjoaa lajintunnis-
tuskorttisarjan, joiden avulla voi 
opetella tuntemaan vesistöjen 
kasveja ja eläimiä ja niiden elinta-
poja. Ensimmäiset kortit esitte-
livät itämeren leviä, putkilokas-
veja ja selkärangattomia. Vuonna 
2013 sarja täydentyi Suomen ka-
loja esittelevillä korteilla. Kortit 
ovat vedenkestävää materiaalia, 
joten ne kestävät sukelluksella.

sukeltajille
Uutta materiaalia 

liiton kurssikirjasarja 
sai lisäystä 
vuonna 2013.

Sukeltajaliitto 
pitää aktiivisesti 
yhteyttä useisiin 
kansainvälisiin 

sukelluksen alan 
toimijoihin.
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Liitolla oli seuraavat  
kotimaiset edustukset:

Liiton edustajat osallistuivat  
seuraaviin kansainvälisiin kokouksiin:

Liiton edustajia oli kutsuttuina vieraina 
seuraavissa kansainvälisissä tapahtumissa:

Liitolla oli seuraavat kansainväliset edustukset ja yhteistoimintaa:

•	suomen Olympiakomitean valtuuskunta  
(teppo Lallukka, Sari nuotio)

•	suomen uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton hallitus  
(Heli Halava)

•	suomen uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton uimahallivalio-
kunta (Perry Suojoki)

•	uLkoiLuFoorumi (Mika Rautiainen)
•	urheiLutyönantajat ry:n hallitus (Sari nuotio)
•	Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe ry:n hallitus (Sari nuotio)
•	VaPePan keskustoimikunta ja työvaliokunta (Merja Elijoki)

•	cmas Elective general Assembly, 17.–22.4. Filippiinit, cebu 
(teppo Lallukka, Sari nuotio)

•	iso-stardardoimiskokous, 14.6. Viro, tallinna  
(Sari nuotio)  

•	euroPean underwater Federation, 15.6. Viro, tallinna 
(teppo Lallukka, Sari nuotio)

•	euroPean underwater Federation, 30.11. itävalta, Wien 
(teppo Lallukka, Sari nuotio)

•	cmas Europe Elective general Assembly, 14.12. Espanja, 
Barcelona (teppo Lallukka, Sari nuotio)

•	Pohjoismaiden liittojen kokous, 14.12. Espanja, Barcelona  
(teppo Lallukka, Sari nuotio)

•	Pohjoismaisten liittojen edustajat kokoontuivat norjassa, 
Oslossa 1.–2.6. ja uudistivat täydellisesti vedenalaisen 
valokuvauksen Pohjoismaiden mestaruuskilpailujen säännöt. 
teppo Lallukka ja Mika Rautiainen osallistuivat kokoukseen.

•	Pohjoismainen sukellusalan lehdistötapaaminen 
järjestettiin Ruotsissa, göteborgissa 11.–13.10. Stig 
gustavsson ja Pasi Mannerkoski osallistuivat tapaamiseen.

•	Pohjoismaisten liittojen tekniset valiokunnat 
kokoontuivat Ruotsissa, tukholmassa 19.–20.10. Matti Anttila, 
Martti Lumikuru ja Mika Rautiainen osallistuivat kokoukseen.

•	kimmo Lahtinen on toiminut vapaasukelluksen kansainvälisen 
järjestön AiDA internationalin puheenjohtaja vuodesta 2010 
lähtien.

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

•	riku Riikonen valittiin huhtikuussa cMAS:n 
uppopallovaliokunnan jäseneksi kaudelle 2013–2017.

•	LiitoLLa on kansainvälisiä tuomareita uppopallossa, 
räpyläuinnissa ja vapaasukelluksessa.

•	cmas:n sukelluskalastusvaliokunta piti kesäkuussa kokouksen 
Helsingissä järjestämämme Sukelluskalastuksen Euro-Afrikan 
mestaruuskilpailujen yhteydessä. Sari nuotio osallistui 
kokoukseen.

•	Liittoa on konsultoitu innovatiivisessa kansainvälisessä 
sukellusareenahankkeessa. Hanke julkistettiin Helsingissä 
Sukelluskalastuksen Euro-Afrikan mestaruuskilpailujen 
päätösgaalassa 30.6.

•	ranska, Pariisin sukellusmessut 12.–13.1.  
(Sari nuotio)

•	israeL, Eilat Red Sea sukelluskuvauksen kilpailu  
20.–27.10. (Sari nuotio, Mikko Saareila)

•	ranska, Marseillen Vedenalaisen Kuvan Festivaali 
31.10.–3.11. (Mikko Voipio)

Liitto oli jäsenenä seuraavissa järjestöissä:

•	conFédération Mondiale des Activités Subaquatiques 
(cMAS)

•	cmas Europe
•	euroPean underwater Federation (EuF)
•	kuntoLiikuntaLiitto Kunto ry * 
•	nuori Suomi ry *

•	suomen Liikunta ja urheilu ry (SLu) *
•	suomen Olympiakomitea ry
•	suomen uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry (SuH)
•	urheiLutyönantajat ry
•	VaLtakunnaLLinen liikunta- ja urheiluorganisaatio, Valo ry
•	VaPaaehtoinen Pelastuspalvelu (Vapepa)

* yhdistys päätti toimintansa vuoden 2013 lopulla.

Jäsenyydet ja edustukset 2013
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keski-suomi

•	jyVäskyLän Delfiinit
•	jyVäskyLän Sukeltajat
•	sammakot

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

Pirkanmaa

•	hämeenkyrön Kirkonkylän VPK
•	kangasaLan VPK / Sukellusosasto
•	mäntän Seudun urheilusukeltajat Vesikot
•	nokian urheilusukeltajat
•	oriVeden Sukeltajat
•	Parkanon VPK:n Sukellusosasto
•	ask Hepula
•	cLuB Aquarius
•	harPPuuna

•	rauma-rePoLa Diving club
•	scuBa Do
•	scuBa Libre
•	suBmersio

•	tammerFors Vrakdykarna
•	tamPereen Palolaitoksen Sukeltajat
•	tamPereen urheilusukeltajat
•	teiskon VPK / Sukellusosasto
•	urheiLusukeLtajat Plus
•	VaLkeakosken urheilusukeltajat
•	Virtain VPK:n Sukeltajat
•	kyröskosken VPK

eteLä-Pohjanmaa 

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

kanta-häme

•	Forssan Seudun Sukeltajat
•	hämeenLinnan Sukeltajat
•	gummiwihta

•	riihimäen urheilusukeltajat Ry

liitOn JäSenet

Vuosi 2013 oli 
Sukeltajaliiton 57. 
toimintavuosi. liiton 
jäsenenä 176 seuraa, 
joiden jäsenmäärä 
vuoden lopussa oli 
11 273 henkilöä. 
näistä 2 430 oli alle 
19-vuotiaita. liitolla 
oli vuoden lopussa  
64 henkilöjäsentä ja  
8 yhteisöjäsentä. 

LaPPi

•	kemin urheilusukeltajat
•	PaihneenaLentajat

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

•	midnight Divers
•	inarin urheilusukeltajat
•	kittiLän VPK

Varsinais-suomi

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

•	saaristomeren Sukeltajat
•	saLon toverit Ry / Sukellusjaos
•	turun nMKy / Sukellusjaos
•	dc Diving
•	sukeLLusseura Seoskaasu
•	team Seksmiilar
•	Vakka-suomen urheilusukeltajat
•	korPo FBK
•	Pargas tumlare

satakunta

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

keski-Pohjanmaa

•	urheiLusukeLLuskerho 

Kaskelotti
•	kokkoLan urheilusukelluskerho 

Merisaukot

Pohjois-Pohjanmaa

•	ouLun Vesimiehet
•	PudasjärVen Sukeltajat
•	mursut

•	yLiVieskan urheilusukeltajat
•	sukeLLusseura Ahti

Pohjanmaa

•	aquanaut

•	Pietarsaaren urheilusukeltajat 
Diving 80

•	Bothnia gulf Divers -82
•	deLFin

•	norrVaLLa Sport

Päijät-häme

•	heiPs/sukeLLusjaos

•	Lahden Pingviinit
•	Lahden urheilusukeltajat
•	nastoLan Sukellussuunnistajat

ahVenanmaa

•	dykarkLuBBen nautilus
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kainuu

•	kainuun urheilusukeltajat
•	swimming club Vuokatti
•	sukeLLus-hossa

Pohjois-saVo

•	kuoPion urheilusukeltajat
•	LePPäVirran urheilusukeltajat
•	rautaLammin Sukeltajat
•	suonenjoen urheilusukeltajat
•	sukeLLusseura Vesihiisi
•	Fire Divers

eteLä-karjaLa

•	imatran urheilusukeltajat
•	saimaan norpat 

urheilusukellusseura
•	ParikkaLan Sukeltajat
•	ruokoLahden Palok. 

Pelastussukeltajat

kymenLaakso

•	kotka Divers
•	kouVoLan uimarit
•	kouVoLan Varuskunnan 

urheilijat / Sukellusjaos
•	sukeLLusseura Vesikot
•	Vehkahait

uusimaa 

•	aureLia Divers
•	Bottom club
•	cetus Espoo - cetus Esbo
•	esPoon Dyykkarit
•	esPoon urheilusukeltajat
•	ekenäs Sportdykare
•	najadit

•	nousu

•	Project Diving team
•	Psk Kupla
•	BiosukeLtajat

•	Bona Diving team
•	Finnairin Sukeltajat
•	FreediVing team Of Finland

•	hyks urheiluseura /  
urheilusukellusjaos

•	marine iquanas
•	merisukeLtajat

•	mh-sPoda

•	PartiosukeLtajat

•	PohjoLan Sukeltajat
•	sammakko Diving team
•	siPoon Sukeltajat - Sibbo Dykare
•	suB-aqua club Barracuda
•	sukeLLusseura H2o
•	sukeLLusseura Plutot Pd
•	sukeLtajat

•	suomenLahden Hylkysukeltajat
•	syVäsukeLtajat

•	team Kampela
•	tekninen Sukellusseura nessie
•	the Diving club Of Jcn
•	the Finnish Sealions
•	urheiLusukeLtajat

•	VoimasukeLtajat

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

•	nesteen Sukeltajat
•	VaLkon VPK sukeltajat

eteLä-saVo

•	kuhan Häntä
•	mikkeLin urheilusukeltajat
•	Pieksämäen urheilusukeltajat
•	PuumaLan Vesisukeltajat
•	saVonLinnan urheilusukeltajat

Pohjois-karjaLa

•	joensuun Laitesukeltajat
•	joensuun urheilusukeltajat
•	tekniikkasukeLtajat Finland
•	keski-karjaLan Sukeltajat
•	Lieksan Sukeltajat
•	nurmeksen urheilusukeltajat
•	outokummun urheilusukeltajat
•	Puhoksen Sukeltajat

yhteisöjäsenet

•	haaPajärVen Ruosteenesto
•	Luksia, Länsi-uudenmaan 

koulutuskuntayhtymä
•	sukeLLusPaLVeLu Stella Maria
•	samPo Dive
•	sirius Vapen Handel (SVH)
•	suomaLainen Sukelluskoulu
•	unLimited Divers group Oy
•	uudenkauPungin 

Sukelluskeskus Oy
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liitOn JäSenet
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Jäsenmäärä Sukeltajaliitto ry:n seuroissa 1992–2013

Sukeltajaliitto ry:n jäsenseurat 1992–2013

Vuonna 2013 Sukeltajaliitolla oli 8 yhteisöjäsentä.
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2013

617
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603
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651
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2011

247
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737
580

674

24902868

2143

718

172

2009

21
182 588
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22522793

2223

783

198

2010

116
438

574
659
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24412848

2205

754

180

2012

378
698

692

531

725

24442738

2015

696

170

8 779

8 234

9 184

9 020

9 035

2 494 11 273

11 769

11 152

11 526

11 418

2 918

2 585

2 506
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jäsenPaLVeLut

•	toiminnan ytimessä on Sukeltajaliiton seuroille järjestämä oh-
jaaja- ja kouluttajakoulutus, erilaiset tapahtumat ja kilpailulajien 
toiminta. Kattavan liittokouluttajajärjestelmän ansiosta koulutus-
ta on voitu voidaan tarjota laaja-alaisesti. näin on pystytty vastaa-
maan myös alueellisiin tarpeisiin. 

•	Liitto välittää jäsenilleen niiden tarvitsemia koulutusmateriaaleja. 
Koulutusmateriaalien kehittämistyötä jatketaan ja uusia oppima-
teriaaleja tuotetaan suunnitellusti tulevina vuosina edelleen. Liitto 
huolehtii kaikista jäsenten kouluttamien sukeltajien kortituksista 
ja ylläpitää rekisteritietoja kortituksista.

•	Liiton toimi- ja luottamushenkilöt ovat seurojen käytettävissä 
seuran toiminnan kehittämisessä. Liitto järjesti vuoden aikana alu-
eellisia tapaamisissa turussa, Kuopiossa, Kemissä ja Rovaniemel-

lä, joissa Liiton toimi- ja luottamushenkilöt tapasivat edustajia yh-
teensä 30 seurasta. tapaamisissa nostettiin esille ajankohtaisia 
asioita ja kuultiin seurojen tarpeista ja toiminnan haasteista.

•	Liitto toimii aktiivisena tiedonvälittäjänä. Seuroille, kouluttajille 
ja ohjaajille jaetaan aktiivisesti tietoa erilaisista koulutuksista, ta-
pahtumista, uusista materiaaleista jne. Jäsenistöön kohdistuvaa tie-
donvälitystä on edelleen tehostettu vuoden aikana.

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

muu tuki

•	seurojen avustaminen sääntöuudistusten laadinnassa ja muissa 
seuratoimintaan liittyvissä asioissa. 

JäSenPAlVelut

Suoritetut sukelluskoulutukset vuonna 2013

yhteensä  
1420

norpan taitorata
96

35

778

61

301

98

26

21

4
Snorkkelisukelluskoulutus

Vapaasukelluskoulutus

Laitesukelluksen peruskoulutus

tekniikkasukelluskoulutus

Ensiapukoulutus

Kouluttajakoulutus 

Erikoiskurssit

Vapepa-sukeltajakoulutus

Lasten ja nuorten toiminta.

Sisältää muun snorkkelisukelluskoulutuksen paitsi kouluttajakurssit.

Sisältää muun vapaasukelluskoulutuksen paitsi kouluttajakurssit.

Sisältää perus-, jatko- ja syventävän jatkokurssin sekä sukellusturvallisuus-, nitroksi- ja kuivapukukurssin.

Sisältää muun tekniikkasukelluskoulutuksen paitsi kouluttajakurssit.

Sisältää muun Vapepa-koulutuksen paitsi kouluttajakurssit. 

Sisältää muun ensiapukoulutuksen paitsi kouluttajakurssit.

Sisältää kaikkien sukelluslajien ohjaaja- ja kouluttajakurssit.
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sukeLtajaLiiton haLLituksen jäsenet  

ja heidän VastuuaLueensa 2013 
•		Teppo	Lallukka,	puheenjohtaja	 
   (talous, kansainväliset asiat) 
•		Marko	Räihä,	vpj	 
   (ympäristöasiat ja kulttuuriperinnön suojelu) 
•		Kari	Savolainen,	vpj	 
   (VAPEPA, koulutus ja seurayhteistyö) 
•		Miika	Härkönen	(kilpailutoiminta	ja	antidopingtyö) 
•		Markku	Leinonen	(koulutus,	DAN-ensiapukoulutus) 
•		Aleksi	Nieminen	(markkinointi	ja	tiedotus)	 
•		Klaus	Nummela	 
   (ympäristöasiat ja kulttuuriperinnön suojelu) 
•		Lilli	Pykäläinen-Liikka	(nuorisotoiminta) 
•		Jani	Santala	(turvallisuus	ja	koulutus)

työVaLiokunta 2013

•	teppo Lallukka, puheenjohtaja
•	Marko Räihä
•	Kari Savolainen
•	Sari nuotio

toimisto 2013

•	Sari nuotio, toiminnanjohtaja
•	Mika Rautiainen, koulutuspäällikkö
•	Heli Halava, nuorisopäällikkö 
•	Riku Verkkomäki, jäsenpalveluvastaava
•	Kristiina Karila, viestintäkoordinaattori
•	ilona Lindström, järjestöassistentti, määräaikainen
•	Anu Laine, järjestöassistentti, määräaikainen

sukeLtaja-Lehden toimitusneuVosto 2013

•	teppo Lallukka, päätoimittaja
•	Stig gustavsson
•	Susanna Kallama
•	Kristiina Karila
•	Veli-Matti Korppi-tommola
•	Pasi Mannerkoski
•	Mika Rautiainen

•	Liiton tilintarkastaja Hannu Sohlman KHt
•	Liiton toiminnantarkastaja Mauno Sirén

Saanko esitellä?

•	uusia seuroja on avustettu seuran perustamisessa. 
•	sukeLtajaLiiton jäsenyyden hakemisprosessissa on avustet-

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

suhteiden parantamiseen. Liitto on antanut lausuntoja ja ollut 
asiantuntijana mukana edistämässä alueellisia olosuhdehank-
keita.  

•	Liiton rekisterin kautta seuroille on annettu käyttöön veloi-
tuksetta työkalu jäsenrekisterin ylläpitoon. 

•	Liiton jäsenyhdistyksillä on tuplaturvavakuutuksen myötä 
voimassa vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus ja toi-
minnan vastuuvakuutus.

•	15 seuraa osallistui jäsenmaksupalvelukokeiluun, jossa Liitto 
huolehti seuran jäsenmaksulaskutuksesta.

•	Liiton jäsenillä on mahdollisuus ottaa edullinen harrastesu-
keltajan Sporttiturva-vakuutus. 

•	seurat voivat tilaisuuksissaan esittää musiikkia ilman tekijän-
oikeuskorvauksia liikunnan ja urheilun teosto ja gramex laji-
liittosopimusten mukaisesti. 

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

•	sukeLtaja-Lehti on jokaisen jäsenyyden piiriin kuuluvan su-
keltajan jäsenetu.

•	Viking Line tarjoaa matkoja erikoishintaan Liiton jäsenseuro-
jen jäsenille. 

Vaikuttamistyö

•	sukeLtajaLiitto valvoo harrastussukelluksen etua. Kansalli-
set ja kansainväliset säädökset esimerkiksi ympäristön ja kult-
tuuriperinnön suojelun, maanpuolustuksen ja tekniikan aloilla 
vaikuttavat sukellusharrastukseen. Sukeltajaliitto on vaikutta-
nut harrastussukelluksen toimintaympäristön kehittymiseen 
yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa 
osallistumalla erilaisiin olosuhde-, toimintaedellytys- ja kehittä-
mishankkeisiin.

Vuoden 2013 aikana Liitto on mm.

•	antanut lausunnon Helsingin Satamalle koskien ruoppaus-
massojen meriläjitysaluetta Helsingin edustalla.

•	osaLListunut Finnoon sataman rakentamishankkeen ympä-
ristövaikutuksien arvioinnin ennakointityöpajaan.

•	Vedonnut Kirkkonummen kunnan edustajiin uimahallien 
taksapolitiikasta (case Sukellusseura calypso).

•	aLLekirjoittanut Suomen uimaliitto ry:n, Suomen uima-
opetus- ja Hengenpelastusliitto ry:n, Keski-Suomen liikunta 
ry:n ja Valo ry:n kanssa yhteisen vetoomuksen Jämsän Koski-
karan uimahallin säilyttämiseksi.

•	nostanut Valo:n olosuhdetyössä esille sukellusseurojen toi-
minnan haasteita kuntien vuorojakopolitiikan osalta.

•	tehnyt valistustyötä yhteistyössä Museoviraston ja Subzone 
Oy:n kanssa vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelemiseksi.
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Valiokuntien vuosi
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laitesukellus- ja turvallisuusvaliokunta

Vuonna 2013 järjestettiin neljä uu-
den muotoista laitesukelluskoulutta-
jakurssia. Kouluttajakurssi on jaettu 
aiemman kolmen viikonlopun sijaan 
neljään yhden viikonlopun mittaiseen 
moduuliin, joita voi suorittaa omas-
sa tahdissa. 

Alueellisilla kursseilla kokeiltiin 
myös uusia tapoja kurssin järjestämi-

seksi. Osa opetuksesta järjestettiin lä-
hiopetuksena paikallisten seurojen tarjoamilla resursseilla. Muun mu-
assa luokkatiloja ja allasvuoroja saatiin käyttöön seuroilta. Samalla 
kokeiltiin myös etäopetusta Skypen välityksellä. Laitesukelluskoulut-
tajakurssin uudistukset osoittautuivat onnistuneiksi, ja ne otettiin hy-
vin vastaan.

Viime vuonna järjestettiin yksi DAn-kouluttajakurssi, sekä kaksi 
päivityskurssia, joilla seitsemän DAn-kouluttajan pätevyydet saatet-
tiin ajan tasalle. Lisäksi järjestettiin päivitys kolmelle instructor trai-
nerille. Kouluttajakoulutuksen lisäksi järjestettiin ympäri maata useita 
Provider-kursseja, joilla koulutettiin 249 uutta DAn Provider-tasoista 
sukeltajaa sekä 60 sukeltajan Provider-status päivitettiin. 

Kurssien järjestäminen on koettu seuroissa kalliiksi ja kouluttajan 
saaminen hankalaksi. Valiokunnassa tämä on tiedostettu ja toimenpi-
teisiin on ryhdytty. Sukelluskouluttajille tullaan tarjoamaan täydennys-
koulutusta, jonka avulla seuroihin saadaan EA-kouluttajia.

Vuoden aikana järjestettiin yksi Vapepa-kurssi valtakunnallisen Va-
pepa-harjoituksen yhteydessä. Kurssille osallistui 21 sukeltajaa.

Vuoden aikana saatiin vain kolme tapahtumaraporttia, vaikka lä-
heltä piti -tilanteita ja onnettomuuksia tiedetään tapahtuneen enem-

män. Valiokunta on ryhtynyt pohtimaan, miten sukeltajat saataisiin 
paremmin tiedostamaan sekä raportoinnin merkitys että prosessin 
helppous. 

Materiaalin tuotannossa jatkettiin jo aiemmin aloitettujen projek-
tien parissa. Erityispaino oli jatko- ja erikoiskurssien materiaaleissa. 
Laitesukelluksen jatkokurssin kirja saatiin ulos painosta juuri ennen 
vuodenvaihdetta. Lisäksi jatkettiin laitesukelluksen peruskurssin ma-
teriaalin yhdenmukaistamista sekä pilotoitiin kuivapuku-, jääsukellus- 
ja hylkysukelluskurssien materiaalia.

 MARtti LuMiKuRu

Valiokunnan kokoonpano

Luku

•	Martti Lumikuru, puheenjohtaja
•	Matti Anttila
•	Merja Elijoki
•	Sirpa Halttunen
•	Petri Heikkinen
•	tapani Kallioniemi
•	Harri nieminen
•	Sami Paakkarinen
•	Mia Pietikäinen
•	Jouni Piispanen
•	Mika Rautiainen, sihteeri

LaitesukeLLus

•	tommi Hartman
•	tapani Kallioniemi
•	Mikko Kyrö
•	Jouko Laitinen
•	tero Lehtonen
•	Markku Leinonen
•	Martti Lumikuru
•	Juha Myöhänen 
•	ismo Paasi
•	Mia Pietikäinen
•	Jani Santala
•	Kari Savolainen
•	Virpi tuunainen
•	Ari Vallittu

tekniikkasukeLLus 

•	Marko Kauppinen
•	Perry Suojoki

onnettomuus- 

tutkintaryhmä

•	Matti Anttila
•	Harri Mäkitalo
•	Jouni Piispanen
•	thomas Stenius

dan-ensiaPutoiminta

•	Petri Heikkinen
•	Jouni Herronen
•	Riikka Keto-timonen
•	Kari Lainio
•	Markku Leinonen 

•	Erno Olkkonen 
•	Anne Räisänen-Sokolowski 
•	Anna-Mari Saarikoski
•	tommi Salminen
•	tuula Viikari

VaPePa

•	Ari-Pekka Arponen
•	Kari Back 
•	tapani Kallioniemi
•	Heikki Kokko
•	Markus Korpela
•	Erno Olkkonen

•	Jorma Onjukka 
•	Jorma Pandy
•	Pentti Parkkila 
•	Erkki Puuperä
•	Kari Savolainen
•	Jukka-Pekka tanner

VaPePa-edustajat 2013

•	Merja Elijoki, keskustoimi-
kunta ja työvaliokunta

•	Ari-Pekka Arponen, varalla
•	Erno Olkkonen, varalla
•	Kari Savolainen, varalla

Valiokunnan liittokouluttajat
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VAliOKunnAt

KuVAt: Stig guStAVSSOn
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nuorisovaliokunta

nuorisoVaLiokunta 

lähti vuonna 2013 kent-
tätöihin ja tapasi paikal-
listen seurojen edustajia 
turussa, Rovaniemel-

lä ja Kuopiossa. tapaamisissa kuunneltiin seurojen toiveita 
ja tarpeita ja kerrottiin, miten valiokunta voi auttaa heitä.  
Alueelliseen toimintaan voidaan lukea myös norppaohjaaja-
kurssin järjestäminen Rovaniemellä.

Vuoden aikana järjestettiin kolme norppaohjaajakurssia, 
joissa oli yhteensä 39 oppilasta, sekä yksi nuorisovastaava-
kurssi viidelle henkilölle. Kursseilla koulutettiin myös ahke-
rasti uusia tulevia liittokouluttajia. 

norppaohjaajakurssin materiaalia muokattiin vastaa-
maan kurssin sisältöä ja uutta oppilasmateriaalia työstet-
tiin. Vuonna 2013 voimaan tulleet uudet nAui-standardit 
muuttivat snorkkelisukelluskouluttajakurssin sisältöä hie-
man, ja samalla tehtiin päivityksiä snorkkelisukelluksen pe-
ruskurssiin. 

Muutakin materiaalia luotiin, muun muassa uudet todis-
tukset norpan taitorataan, snorkkelisukelluskurssille sekä 
ohjaajakursseille. ihan loppuvuodesta saatiin Räpylän jäljet 
-niminen harrastevihko painoon. tämän materiaalin tarkoi-
tuksena on innostaa sukeltajia ja seuroja järjestämään mo-
nipuolista snorkkelisukellustoimintaa seuroissa. Kuuttioh-
jaajan starttipaketista otettiin uusintapainos ja Eettisten 
ohjeiden uudistustyö saatiin alulle. 

Sinettitoiminta jatkui, ja yksi uusi Sinettiseura, Sukellus-
seura Simppu ry Salosta, saatiin alkuvuodesta auditoitua. 
Muita sinettiseurojen edustajia tavattiin perinteisesti Sinet-
tiseminaarissa. 

Edellisenä vuonna hiipumaan päässyt nuorten ryhmä 
saatiin vuoden 2013 aikana kokonaan uudistettua: nyt siinä 
on viisi uutta, innokasta toimijaa. Vuoden aikana järjestet-
tiin ryhmän kanssa kaksi tapahtumaa: nuorten laitesukellus-
leiri ja nuorten iDEA-päivät turvallisuuskurssin merkeissä. 
Myös vuoden 2014 nuorten laitesukellusleiriä suunniteltiin 
ja markkinoitiin jo aktiivisesti. 

nuorisovaliokunnan suurimmat tapahtumat keräsivät 
173 osallistujaa Rauman norpparalliin sekä noin 350 hen-
kilöä Sukellus tähtiin -haastetapahtumaan ympäri Suomea. 
Kiitoksia kaikille seuroille, jotka ovat olleet mukana tapah-
tumien järjestämisessä.

iREnE SAVOLAinEn

Valiokunnan kokoonpano

•	irene Savolainen, puheenjohtaja
•	Lauri Kivimäki
•	Anu Laine
•	Patrick Lybeck
•	Ossi Mantere, sihteeri
•	Minna tammesvirta
•	Oona tuuri

Nuorten ryhmä

Valiokunnan liittokouluttajat

•	Oskar Ala-Mäyry
•	Saara Helkelä
•	Riku Kiviluoto
•	niklas Lagerbohm
•	Jasmin Lainio
•	ilona Lindström, tutor

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

nuorten ryhmä
aktivoitui viiden 

uuden ja innokkaan 
toimijan voimin.
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VAliOKunnAt

räpyläuintivaliokunta

räPyLäuinnin harrastaja-
joukko on pieni, ja lajissa kil-
pailee huipulla muutama ui-
mari. Valiokunta on pyrkinyt 
luomaan uimaliiton kanssa 
yhteistyötä, jossa uintikilpai-
luissa voisi olla myös räpy-
läuintilähtöjä. näitä järjes-
tettiinkin muutamia vuoden 
aikana. 

Lajitietouden lisäämiseksi järjestettiin räpyläuinnin aloit-
telijoiden tutustumis- ja koulutusleiri Piispalassa Kannonkos-
kella 15.–17.3. Leirin vetäjinä toimivat Kimmo Korja, Antero 
Hammar ja terhi ikonen. Osallistujia oli Kangasalalta, Lahdesta, 
Rovaniemeltä ja tampereelta.

Kotimaiset huiput terhi ikonen tampereen urheilusukeltajis-
ta ja Ville Kotikuusi Kouvolan uimareista kilpailivat kolmessa ar-
vokisassa vuoden aikana. Finnish Open -räpyläuintikilpailu uitiin 
tampereella 23.–24.2. ikonen voitti sekä 400 metrin, 800 met-
rin että 1 500 metrin kilpailut. 400 metrin tulos oli uusi Suo-
men ennätys. 1 500 metrin kilpailussa ikonen ui koko kisojen 
kovimman tuloksen 13:50.75. Kotikuusi ui uudet Suomen ennä-
tykset sekä 50 metrin että 100 metrin matkoilla Bifins-sarjassa. 
Hän voitti 50 metrillä ja tuli toiseksi 100 metrillä. Seurajoukku-
eiden cMAS World cup 3 uitiin 13.–14.4. Aix-en-Provencessa 
Ranskassa. Kotikuusi voitti 50 metrillä ja oli viides 100 metrillä 
bifins-räpyläuinnissa. ikonen ui hopealle 800 metrin räpyläuin-
nissa ja neljänneksi 400 metrillä. Molemmissa uinneissa ikonen 
paransi Suomen ja Pohjoismaiden ennätyksiä reippaasti. 

Seurajoukkueiden cMAS World cup 4 uitiin 18.–19.5. gli-
wicessa Puolassa. ikonen voitti 800 metrillä ja ui hopealle 400 
metrin räpyläuinnissa. 200 metrin väliaika 400 metrin uinnissa 
on uusi Suomen ennätys. Kotikuusi sijoittui neljänneksi 50 met-
rillä ja kahdeksanneksi 100 metrillä bifins-räpyläuinnissa.

Ville Kotikuusi osallistui lisäksi räpyläuinnin MM-kisoihin 
cMAS gamesien yhteydessä tatarstanin Kazanissa 3.–10.8. tu-
lokset riittivät 50 metrillä 13. sijaan ja 100 metrillä 18. sijaan.

KiMMO KORJA

Valiokunnan kokoonpano

•	Kimmo Korja, puheenjohtaja
•	Marja-Liisa Kotikuusi, sihteeri, markkinointi
•	Ville Kotikuusi, tiedotus
•	Elise Mattsson, fysioterapia ja lajikehitys
•	Janne toivola, maajoukkueen valmennus
•	Kalevi turkka, välinehuolto ja yleisavustus

uppopallovaliokunta

kaudeLLa 2012–13 (syksystä 
kevääseen) uppopallossa pe-
lattiin miesten, A- ja B-nuor-
ten ja seniorien SM-sarja sekä 
1-divisioona. Sarjoissa pelasi 
kaikkiaan 25 joukkuetta, joista 
SM-sarjaa kuusi, 1-divisioonaa 
seitsemän, nuorissa yhdeksän 
ja senioreissa kolme. nais-
ten sarjaa ei erikseen pelattu, 

mutta A-nuorten SM-sarjaan osallistui kaksi naisten joukkuet-
ta: najadit ja naSut. naSut koostuu pääasiassa naisten maajouk-
kuepelaajista, ja joukkue saakin näin hyviä pelejä maajoukkuelei-
rien lisäksi.

PM-kisoissa norjan Sandefjordissa kesäkuussa pelattiin ai-
noastaan naisten sarja, josta maajoukkueella oli kotiin tuomisi-
na hopeamitalit. Ruotsi kaatui kahdesti, mutta norja osoittautui 
liian vahvaksi ja veikin mestaruuden. naisten maajoukkueen val-
mentaja on tehnyt joukkueen kanssa pitkäjänteistä työtä, ja ke-
hitys näkyy.

Vaikka PM-kisat tulivatkin varsin lyhyellä varoitusajalla, mies-
ten maajoukkuekin ehti pitää yhden maajoukkueleirin. Osanot-
to oli kuitenkin niukkaa, ja siten miesten PM-kisat jäivät väliin. 
nuorten menestys PM-/EM-kisoissa on kuitenkin hyvä merk-
ki ja antaa jo lupauksia tulevasta menestyksestä, mikäli resurssit 
saadaan hyödynnettyä.

nuorten maajoukkuetoiminta on ollut aktiivista viimeis-
ten kahden vuoden ajan. nuorten avoimissa PM-kisoissa Köö-
penhaminassa marraskuussa Roy nurmen valmentama Suomen 
maajoukkue sijoittui hienosti toiseksi; finaalissa taivuimme nor-
jalle 3–1. Joukkue osoitti kuitenkin henkisen vahvuutensa nou-
semalla useissa otteluissa voittoon vielä viime sekunneilla. Lop-
putulokseen voidaan olla tyytyväisiä.

HAnnu AHOnEn

•	Hannu Ahonen, puheenjohtaja
•	Juho Aalto
•	Miikka Hakkarainen
•	Jari Hovikorpi
•	Mika Surakka
•	Oona tuuri

Valiokunnan kokoonpano
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Vapaasukellusvaliokunta Sukelluskalastusvaliokunta

VaPaasukeLLuksen harras-
tajien määrä Suomessa on vielä 
pieni, mikä asettaa haasteita toi-
minnalle. Paikallisen tason har-
rastaminen on pirstoutunutta, 
ja vähäiset harrastajamäärät uh-
kaavat jatkuvuutta. tilanteessa 
vapaasukellusvaliokunnan roo-
li on korostunut toiminnan ke-
hittäjänä ja järjestäjänä. 

Valiokunnan strategia on kasvattaa harrastajamääriä alueelli-
sesti ja tasapuolisesti organisoimalla koulutusta, virkistyssukellus- 
ja kilpailutoimintaa. Valiokunta pyrkii aktiivisella tiedottamisella 
ja näkyvyydellä internetissä, sosiaalisessa ja muussa mediassa ko-
koamaan vapaasukeltajat kansalliseksi yhteisöksi, jossa on tarjolla 
tukea harrastukseen. 

Vuoden 2013 strategiaa toteutettiin onnistuneesti. Aktiivisen 
tiedottamisen, koulutuksen ja toiminnan kautta nähtiin uudistu-
mista ja kasvua aktiiviharrastajissa. Keskeisenä osana valiokunnan 
toimintaa oli tehtävien koordinointi aktiivisten paikallisseurojen 
ja kouluttajien kanssa. 

Sukeltajaliiton painopisteenä vuonna 2013 oli virkistyssukel-
lustoiminnan edistäminen, mihin pyrittiin kehittämällä leirien si-
sältöä ja määrää virkistyssukelluksen suuntaan. Kesän aikana 
järjestettiin kolme loppuunmyytyä avovesileiriä ja syksyllä järjes-
tettiin ensimmäistä kertaa allasleiri tukemaan talvikauden har-
joittelua. 

Kilpailutoimintaa ei kuitenkaan karsittu. Maajoukkuerin-
gin ympärillä järjestettiin entistä enemmän toimintaa ja allaslaji-
en MM-kilpailuihin lähetettiin ennätyssuuri 12 hengen joukkue. 
Joukkueen sijoitukset olivat hyviä, ja räpyläsukelluksen suome-
nennätykset paranivat miesten ja naisten sarjoissa.

Vuoden viimeisenä ja hyvin merkittävänä muutoksena virallis-
tettiin Sukeltajaliiton ja vapaasukelluksen maailmanlaajuisen kat-
tojärjestön AiDA internationalin yhteistyö. Vuoden 2014 alusta 
Sukeltajaliitto on AiDA:n kansallinen jäsen ja vapaasukellusvalio-
kunta jatkaa entistä aktiivisemmin lajin harrastajamäärän kasva-
tusta monipuolisen toiminnan ja koulutuksen kautta.

MiKKO AnttOnEn

VaLiokunnaLLamme on ol-
lut huikea vuosi. Vuoden pää-
tapahtuma käänsi koko sukel-
luskalastusmaailman katseet 
Suomen Helsinkiin, kun täällä 
järjestettiin kesäkuussa cMAS 
Euro-Afrikan mestaruuskilpai-
lut. tapahtuma herätti suurta 
mielenkiintoa myös mediassa, 
ja lajimme sai runsaasti näky-

vyyttä, kun maailman kärkinimet taistelivat Euro-Afrikan alueen 
mestaruudesta. Kilpailujen järjestelyjä kehuttiin erittäin paljon, 
ja tapahtuma kehitti suomalaisen sukelluskalastuksen tasoa.

Kausi 2013 oli erittäin onnistunut myös kotimaisten kilpailu-
jen saralla. Erinomaiset järjestelyt ja hyvät kelit nostivat kilpaili-
jamme Ahdin suosioon. Suomen mestaruuskilpailut järjestettiin 
ensimmäistä kertaa Porissa, missä vastaanotto oli erinomainen 
sekä kilpailijoiden että paikallisen Preiviikin kyläyhteisön kesken. 
Kyläyhteisö kutsui lajimme harrastajat avosylin takaisin. Valio-
kuntana olemme tyytyväisiä yhteistoiminnan erinomaisesta on-
nistumisesta.

toimintamme ytimenä on ollut onnistuneen kilpailukauden 
järjestäminen sekä lajimme tunnettuuden ja turvallisuuden pa-
rantaminen. Aiempien vuosien nuorisotyön tulokset näkyivät 
muun muassa Pohjoismaiden mestaruuskisoissa, jossa maamme 
edustajissa oli enemmän ja menestyksekkäämpiä nuoria kuin 
koskaan ennen. Väistyvänä valiokunnan puheenjohtajana voin sa-
noa, että olen erittäin ylpeä lajimme parissa toimivista ihmisistä. 
tulevaisuutemme on valoisa.

KiM JAAtinEn

Valiokunnan kokoonpano

•	Kim Jaatinen, puheenjohtaja, kansainvälinen  
toiminta, ympäristöasiat

•	Ville Lahikainen, vpj, kilpailutoiminta, turvallisuus
•	Edgar Reppanen, nuorisoasiat
•	tapio Salakari, tiedotus, tulospalvelu, lajiesittelyt

Valiokunnan kokoonpano

•	Mikko Anttonen, puheenjohtaja, koulutus, tiedotus
•	Hannu Mattila, tiedotus
•	Dino nerweyi. koulutus
•	Jaakko Pasanen, leiritoiminta
•	Mikko Pöntinen, vpj, maajoukkuetoiminta
•	timo Pöntinen, tiedotus, leiritoiminta



Luku4

Vuoden menestyjät
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Vuoden parhaat vuonna 2013

Myönnetyt ansiomerkit vuonna 2013

•	Vuoden räpyläuimari: terhi ikonen, tampereen urheilusukeltajat ry
•	Vuoden sukelluskalastaja: niklas Saari, team Kampela ry 
•	Vuoden vapaasukeltaja: timo Pöntinen, Sukellusseura Vesikot ry, Freediving team of Finland ry
•	Vuoden uppopalloilija: Antti Salonen, Hämeenlinnan sukeltajat ry
•	Vuoden sukelluskouluttaja: Martti Lumikuru, Hämeenlinnan Sukeltajat ry
•	Vuoden norppa: tuuli Jokipii, Mäntän Seudun urheilusukeltajat Vesikot ry
•	Vuoden norppaohjaaja: Oona tuuri, Sukellusseura Vesikot ry
•	Vuoden norppaseura: Keski-uudenmaan Sukeltajat ry
•	Vuoden seura: Moonlight Divers ry
•	Vuoden sukeltaja: Veli-Matti Korppi-tommola, Keski-uudenmaan Sukeltajat ry

Liiton Pronssinen ansiomerkki ja -mitaLi

•	aLajoki Sanna  Keski-uudenmaan Sukeltajat
•	karLenius Juha   Finnairin Sukeltajat
•	kaukiainen Antti Keski-uudenmaan Sukeltajat 
•	kaukiainen Ari  Keski-uudenmaan Sukeltajat 
•	kiLkki Eliel  Keski-uudenmaan Sukeltajat
•	koPonen Pirjo  Keski-Karjalan Sukeltajat 
•	korPPi-tommoLa Eveliina Keski-uudenmaan Sukeltajat 
•	korPPi-tommoLa Sini Keski-uudenmaan Sukeltajat
•	Lammi timo  Finnairin Sukeltajat
•	Lumikuru Martti  Hämeenlinnan sukeltajat
•	mäkiPää Linnea  Keski-uudenmaan Sukeltajat
•	möttönen Arto   Keski-Karjalan Sukeltajat
•	rosLing tiina  Keski-uudenmaan Sukeltajat
•	saari Jouni  Keski-Karjalan Sukeltajat
•	saLakari tapio  Sukelluskalastusvaliokunta
•	sonninen Miima  Keski-uudenmaan Sukeltajat
•	tiittanen taneli  Keski-Karjalan Sukeltajat
•	turunen Roni  Keski-uudenmaan Sukeltajat
•	tynkkynen timo Keski-Karjalan Sukeltajat
•	Vaara Jyrki  Keski-uudenmaan Sukeltajat

Liiton hoPeinen ansiomerkki ja -mitaLi

•	hoLoPainen Esa  Keski-uudenmaan Sukeltajat
•	korPPi-tommoLa Milla Keski-uudenmaan Sukeltajat
•	kärkkäinen Eeva Keski-uudenmaan Sukeltajat
•	oraVa Anna  Sukellusseura calypso

Liiton standaari  

•	häkkinen Sari  Keski-uudenmaan Sukeltajat
•	riikonen Jouko  Finnairin Sukeltajat
•	sorsa Pekka  Keski-Karjalan Sukeltajat

Liiton VeneViiri

•	tanner Jukka-Pekka  tampereen Palolaitoksen Sukeltajat 

Saavutettuja 
etappeja,

onnistumisen
hetkiä!

SAnni äMMäLä
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Vapaasukellus

KiSAtulOKSiA

•	sta  staattinen hengenpidätys  
•	dnF pituussukellus ilman räpylöitä  
•	dyn pituussukellus räpylöillä  
•	Fim köysiavusteinen syvyyssukellus  
•	cnF syvyyssukellus ilman räpylöitä  
•	cwt syvyyssukellus räpylöillä  

Allaslajien SM-kisat, 9.–10.3. Paimio

Allaslajien MM-kisat, 21.–30.6. Belgrad, Serbia

MiEHEt
DnF StA Dyn KAiKKi

sija nimi m pisteet min s pisteet m pisteet pisteet

1 Mikko Pöntinen 161 80.5 7 14 86.8 187 93.5 260.8

2 Mikko Anttonen 150 75.0 4 0 48.0 200 100.0 223.0

3 Antero Joki 113 56.5 7 3 84.6 158 79.0 220.1

nAiSEt
DnF StA Dyn KAiKKi

sija nimi m pisteet min s pisteet m pisteet pisteet

1  Veera López-Lehto 133 66.5 6 15 75.0 150 75.0 216.5

3 Laura Paukkunen 102 0.0 2 7 25.4 78 39.0 64.4

Dyn, MiEHEt
sija nimi maa pituus (m) pisteet

1 goran colak Kroatia 281 140,5

2 Alexandr Bubenchikov ukraina 259 129,5

3 Alexandr Kostishen Venäjä 256 128,0

5 Mikko Pöntinen Suomi 254 127,0

13 Jaakko Keskitalo Suomi 213 106,5

22 Vesa toropainen Suomi 185 92,5

27 Mikko niemeläinen Suomi 178 89,0

32  Janne Hietala Suomi 169 84,5

35 Kaj toivola Suomi 165 82,5

57 Mikko Anttonen Suomi 223 0,0
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DnF, MiEHEt
Sija nimi Maa Pituus (m) Pisteet

1 goran colak Kroatia 206 103,0

2 Vanja Pleles Kroatia 200 100,0

3 Alexey Molchanov Venäjä 195 97,5

14 Mikko Pöntinen Suomi 157 78,5

20 Mikko Anttonen Suomi 150 75,0

21 Jaakko Keskitalo Suomi 150 75,0

26 Matti tuulensuu Suomi 140 70,0

31 Vesa toropainen Suomi 131 65,5

32 Mikko niemeläinen Suomi 130 65,0

StA, MiEHEt
Sija nimi Maa Aika (min, s) Pisteet

1 goran colak Kroatia 8, 59 107,8

2 giorgos Panagiotakis Kreikka 8, 46 105,2

3 Eugen goettling itävalta 8, 46 105,2

24 Jaakko Keskitalo Suomi 5, 53 70,6

29 Matti tuulensuu Suomi 5, 22 64,4

35 Janne Hietala Suomi 4, 44 56,8

39 Mikko niemeläinen Suomi 4, 22 52,4

45 Mikko Anttonen Suomi 6, 05 0,0

Dyn, nAiSEt
Sija nimi Maa Pituus (m) Pisteet

1 natalia Molchanova Venäjä 234 117,0

2 ilaria Bonin italia 233 116,5

3 Katarina turcinovic Kroatia 212 106,0

7  Johanna nordblad Suomi 183 91,5

14 Veera López-Lehto Suomi 155 77,5

18 Laura Paukkunen Suomi 159 79,5

DnF, nAiSEt
Sija nimi Maa Pituus (m) Pisteet

1 natalia Molchanova Veänäjä 182 91,0

2 Katarina turcinovic Kroatia 175 87,5

3 Amber Bourke itävalta 164 82,0

7 Johanna nordblad Suomi 132 61,0

17 Veera López-Lehto Suomi 114 57,0

33 Laura Paukkunen Suomi 89 44,5

StA, nAiSEt
Sija nimi Maa Aika (min, s) Pisteet

1 natalia Molchanova Venäjä 9, 02 108,4

2 Veronika Dittes itävalta 7, 44 92,8

3 gabriela grezlova tsekki 6, 54 82,8

28 Johanna nordblad Suomi 4, 03 48,6

34 Laura Paukkunen Suomi 3, 02 36,4

41 Veera López-Lehto Suomi 5, 12 0,0
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Syvyyssukelluksen MM-kisat, 13.–22.9. Kalamata, Kreikka

FiM, MiEHEt
Sija nimi Maa Syvyys (m) Pisteet

1 William trubridge uusi-Seelanti 115 115

2 Alexey Molchanov Venä 110 110

3 Johnny Sunnex uusi-Seelanti 95 95

FiM, nAiSEt
Sija nimi Maa Syvyys (m) Pisteet

1 natalia Molchanova Venäjä 91 91

2 natalia Zharkova ukraina 78 78

3 Anna von Boetticher Saksa 73 73

cnF, nAiSEt
Sija nimi Maa Syvyys (m) Pisteet

1 natalia Mochanova Venäjä 69 69

2 Jeanine grasmeijer Hollanti 60 60

3 natalia Zharkova ukraina 60 60

cWt, nAiSEt
Sija nimi Maa Syvyys (m) Pisteet

1 natalia Molchanova Venäjä 96 96

2 Misuzu Okamoto Japani 86 86

3 natalia Zharkova ukraina 85 85

cnF, MiEHEt
Sija nimi Maa Syvyys (m) Pisteet

1 Morgan Bourchis Ranska 87 87

2 Eran gilead isarel 65 65

2 nicholas Mevoli uSA 65 65

3 Steinar Schjager norja 64 64

cWt, MiEHEt
Sija nimi Maa Syvyys (m) Pisteet

1 Alexey Molcahnov Venäjä 128 128

2 William trubridge uusi-Seelanti 120 120

3 guilleaume nery Ranska 119 114

24 Kaj toivola Suomi 61 51

•	PituusukeLLus räpylöillä, Dyn, naiset, 192 m, Johanna nordblad, Vapaasukelluksen allaslajien MM-kisat 2013, Belgrad Serbia
•	PituusukeLLus räpylöillä, Dyn, miehet, 254 m, Mikko Pöntinen, Vapaasukelluksen allaslajien MM-kisat 2013, Belgrad Serbia
•	köysiaVusteinen syvyyssukellus, FiM, miehet, 87 m, Antero Joki, Vertical Blue 2013, Dean’s Blue Hole, Bahama

Kansalliset ennätykset

KiSAtulOKSiA
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SM-SARJA 2012–13 MiEHEt
1. Hämeenlinnan Sukeltajat

2. Riihimäen Sukeltajat

3. tampereen urheilusukeltajat

nAiStEn PM-KiSAt, 
SAnDEFJORD, nORJA
1. norja

2. Suomi

3. Ruotsi

SM-SARJA 2012–13 A-nuOREt
1. urheilusukeltajat

2. Riihimäen urheilusukeltajat

3. Korihait

nuORtEn AVOiMEt PM-KiSAt 
16.–17.11. KööPEnHAMinA, 
tAnSKA
1. norja

2. Suomi

3. Saksa

Uppopallo

PEKKA tuuRi
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PM-kisat 13.–14.9. Hitra, Norja

EM-kisat (CMAS Euro-Afrikan kisat) 29.–30.6. Helsinki

1. Johan nielsen, tanska

2. thomas Brogaard, tanska

3. Kim Westergaard, tanska

4. Joonas Lassila

5. Kim Jaatinen

6. Joose Seppälä

8. Matti Pyykkö

9. Juha Siitonen

12. niklas Saari

13. Antti Olin

15. tapio Salakari

17. Jukka Levonen

18. Jyri Lankinen

24. Mika Karhu

29. Mikael Raitokari

1. Emmanouil giankos, Kreikka

2. Angel Santiago Lopez cid, Espanja

3. Samuel tomas Ramon, Espanja

19. Kim Jaatinen

21. Matti Pyykkö

35. Jukka Levonen

yLEinEn SARJA
1. Mika Karhu, Rauman Laitesukeltajat

2. Kim Jaatinen, calypso

3. niklas Saari, team Kampela

nAiSEt
1. Annika Aalto-Partanen, Kotka Divers

2. –

3. –

nuOREt (ALLE 23-VuOtiAAt)
1. Mikael Raitokari, Porin urheilusukeltajat

2. Riku Leimola, calypso

3. Lauri Ovaska, Bothnia gulf Divers

Sukelluskalastus
SM-kisat 27.–28.7. Pori

KiSAtulOKSiA
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PM-kisat 13.–14.9. Hitra, Norja

1. Johan nielsen, tanska

2. thomas Brogaard, tanska

3. Kim Westergaard, tanska

4. Joonas Lassila

5. Kim Jaatinen

6. Joose Seppälä

8. Matti Pyykkö

9. Juha Siitonen

12. niklas Saari

13. Antti Olin

15. tapio Salakari

17. Jukka Levonen

18. Jyri Lankinen

24. Mika Karhu

29. Mikael Raitokari

Räpyläuinti
Seura Lyhenne

Ala-Keiteleen urheilusukeltajat ry A-Kus

gladius Kirkkonummi ry gladius

Kouvolan uimarit ry Kou

Porin urheilusukeltajat ry PuRS

Rovaniemen urheilusukeltajat ry Roursuk

tampereen urheilusukeltajat ry taursu

uinti tampere uita

club K.Palusalu SK, Viro Palusalu

club SK Fortuna, Viro Fortuna

Dansk Sportdykker Forbund, tanska DSF

Maardu Finswimming club, Viro Maardu

nevskaya volna SKA, Venäjä SKA

northern Lights Finswimming club, iso-Britannia nLFc

SK Meduus, Viro Meduus

•	ikäLuokat:

•	a = 1995 tai aikaisemmin syntyneet
•	B = 1996–1997 syntyneet
•	c = 1998–1999 syntyneet
•	d = 2000 tai myöhemmin syntyneet

KALEVi tuRKKA
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Finnish Open -kilpailut 23.–24.2. Tampere  
Sarjat, joissa on suomalaisia osallistujia. Suomalaisten tulokset on lihavoitu.

25 M SuKELLuS, D-POJAt
Sija nimi ikäluokka Seura Aika

1. Murad Agaev -00 Maardu 10,1

2. jan ganejev -02 taursu 11,0

3. Daniel Zmogin -02 Fortuna 11,3

25 M SuKELLuS, D-tytöt
Sija nimi ikäluokka Seura Aika

1. Alina Juldaskina -01 Fortuna 10,2

2. Valeria Jerina -00 Maardu 10,2

3. Darina Arhipova -00 Maardu 10,3

7. raakel Bärlund -01 kou 11,8

50 M SuKELLuS, A-MiEHEt
Sija nimi ikäluokka Seura Aika

1. Anton Merezko -92 Fortuna 15,76

2. nikolai tover -82 Fortuna 16,29

3. Valentin Sergeev -82 SKA 16,75

4. teemu aho -94 gladius 17,17

6 alexei mokitchev -94 kou 18,14

50 M SuKELLuS, B-POJAt
Sija nimi ikäluokka Seura Aika

1. Daniel Rak -96 Fortuna 16,78

2. Aleksandr guzenko -97 SKA 18,22

3. Vitali Bamer -97 Palusalu 18,66

9. Lauri Paananen -96 a-kus 21,93

10. niilo hokkanen -97 a-kus 23,18

50 M SuKELLuS, B-tytöt
Sija nimi ikäluokka Seura Aika

1. Anastasiia urbitckaia -96 SKA 20,25

2. iris Olmre -96 Fortuna 22,68

3. julia aho -97 gladius 23,85

4. Linda Luoma-kyyny -96 gladius 24,71

KiSAtulOKSiA
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50 M SuKELLuS, c-POJAt
Sija nimi ikäluokka Seura Aika

1. Konstatin Zabelin -98 Palusalu 19,86

2. Vladislav Podopaev -98 SKA 20,2

3. Rodion Arslanov -99 SKA 20,25

4. jonni aho -99 gladius 20,53

6. robert jalonen -98 gladius 21,52

50 M RäPyLäuinti, B-POJAt
Sija nimi ikäluokka Seura Aika

1. Daniel Rak -96 Fortuna 18,69

2. nikita Efremov -97 SKA 19,67

3. Vitali Bamer -97 Palusalu 20,29

4. niilo hokkanen -97 a-kus 23,38

5. Lauri Paanen -96 a-kus 23,53

6. mikko sopanen -97 gladius 24,41

50 M StEREORäPyLäuinti, A-MiEHEt
Sija nimi ikäluokka Seura Aika

1. Ville kotikuusi -91 kou 19,86

2. Anton Mikhailov -94 SKA 20,66

3. Dmitrii iakyshev -95 SKA 21,21

4. teemu aho -94 gladius 21,34

50 M StEREORäPyLäuinti, B-POJAt
Sija nimi ikäluokka Seura Aika

1. Aleksandr guzenko -97 SKA 22,07

2. Dmitrii Zernov -97 SKA 22,21

3. ilja Milashenko -97 nLFc 22,38

7. mikko sopanen -97 gladius 24,88

50 M StEREORäPyLäuinti, B-tytöt
Sija nimi ikäluokka Seura Aika

1. elviira salmi -96 uita 24,65

2. yaroslava Markina -96 SKA 25,31

3. Anastasiia Kostareva -97 SKA 26,71

50 M RäPyLäuinti, B-tytöt
Sija nimi ikäluokka Seura Aika

1. elviira salmi -96 uita 24,65

2. yaroslava Markina -96 SKA 25,31

3. Anastasiia Kostareva -97 SKA 26,71



54 

50 M RäPyLäuinti, B-tytöt
Sija nimi ikäluokka Seura Aika

1. yaroslava Markina -96 SKA 22,69

2. Linda Luoma-kyyny -96 roursuk 25,86

3. julia aho -97 gladius 27,16

50 M RäPyLäuinti, D-tytöt
Sija nimi ikäluokka Seura Aika

1. Alina Juldaskina -01 Fortuna 22,90

2. Valeria Jerina -00 Maardu 23,64

3. Darina Arhipova -00 Maardu 24,74

5. raakel Bärlund -01 kou 26,54

100 M StEREORäPyLäuinti,  A-MiEHEt
Sija nimi ikäluokka Seura Aika

1. Anton Mikhailov -94 SKA 45,03

2. Ville kotikuusi -91 kou 45,49

3. teemu aho -94 gladius 46,65

5. alexei mokitchev -94 kou 47,77

100 M StEREORäPyLäuinti, B-POJAt
Sija nimi ikäluokka Seura Aika

1. Aleksandr guzenko -97 SKA 47,32

2. ilja Milashenko -97 nLFc 48,99

3. Dmitrii Zernov -97 SKA 49,06

7. joni aho -96 gladius 53,00

8. robert jalonen -98 gladius 53,32

100 M RäPyLäuinti, A-MiEHEt
Sija nimi ikäluokka Seura Aika

1. Andrey Stalev -89 Maardu 40,55

2. teemu aho -94 gladius 42,92

3. Valentin Sergeev -82 SKA 43,23

100 M RäPyLäuinti, B-POJAt
Sija nimi ikäluokka Seura Aika

1. nikita Efremov -97 SKA 45,27

2. Lauri Paananen -96 a-kus 54,13

niilo hokkanen -97 a-kus dnF

KiSAtulOKSiA
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100 M RäPyLäuinti, B-tytöt
Sija nimi ikäluokka Seura Aika

1. Sandra Saaliste -97 Fortuna 47,88

2. Darina Kuznetsova -96 SKA 53,52

3. Aleksandra Kozikova -97 Fortuna 56,97

5. Linda Luoma-kyyny -96 roursu 58,33

6. julia aho -97 gladius 58,72

200 M RäPyLäuinti, A-MiEHEt
Sija nimi ikäluokka Seura Aika

1. Anton Merezko -92 Fortuna 1.29,53

2. Dmitrii iakyshev -95 SKA 1.36,57

3. Kenneth Aaberg  -95 DSF 1.43,85

4. alexei mokitchev -94 kou 1.46,34

200 M RäPyLäuinti, A-nAiSEt
Sija nimi ikäluokka Seura Aika

1. Anastassia Salatun -94 Fortuna 1.38,63

2. Vitalia telp -90 Fortuna 1.46,90

3. alisa mattsson -89 Purs 1.50,70

200 M RäPyLäuinti, B-POJAt
Sija nimi ikäluokka Seura Aika

1. Daniel Rak -96 Fortuna 1.36,88

2. nikita Efremov -97 SKA 1.40,87

3. Vitali Bamer -97 Palusalu 1.41,87

6. Lauri Paananen -96 a-kus 2.02,75

7. niilo hokkanen -97 a-kus 2.09,03

200 M RäPyLäuinti, B-tytöt
Sija nimi ikäluokka Seura Aika

1. Sandra Saaliste -97 Fortuna 1.47,96

2. Anastasiia Kostareva -97 SKA 2.03,11

3. Aleksandra Kozikova -97 Fortuna 2.06,93

4. Linda Luoma-kyyny -96 roursu 2.09,21

200 M RäPyLäuinti, c-tytöt
Sija nimi ikäluokka Seura Aika

1. Anastassia Kotsubeinik -98 Maardu 1.48,40

2. Karin Jatla -99 Palusalu 1.50,58

3. Alina Juldaskina -01 Fortuna 2.00,16

4. raakel Bärlund -01 kou 2.04,66
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400 M RäPyLäuinti, A-MiEHEt
Sija nimi ikäluokka Seura Aika

1. Anton Merezko -92 Fortuna 3.19,92

2. Andrey Stalev -89 Maardu 3.19,94

3. Dmitrii iakyshev -95 SKA 3.29,94

4. alexei mokitchev -94 kou 3.41,61

400 M RäPyLäuinti, A-nAiSEt
Sija nimi ikäluokka Seura Aika

1. terhi ikonen -88 taursu 3.29,21 SE*

2. Anastassia Salatun -94 Fortuna 3.38,61

3. Vitalia telp -90 Fortuna 3.50,26

5. alisa mattsson -89 Purs 3.56,43

400 M RäPyLäuinti, B-tytöt
Sija nimi ikäluokka Seura Aika

1. Anastasiia urbitckaia -96 SKA 3.50,00

2. Sandra Saaliste -97 Fortuna 3.58,07

3. Darina Kuznetsova -96 SKA 4.19,54

6. Linda Luoma-kyyny -96 roursu 4.40,80

400 M RäPyLäuinti, c-tytöt
Sija nimi ikäluokka Seura Aika

1. Karin Jatla -99 Palusalu 3.59,59

2. raakel Bärlund -01 kou 4.20,85

3. Valerian Petrova -99 Fortuna 4.40,08

800 M RäPyLäuinti, A-nAiSEt
Sija nimi ikäluokka Seura Aika

1. terhi ikonen -88 taursu 7.16,12

1500 M RäPyLäuinti, A-nAiSEt
Sija nimi ikäluokka Seura Aika

1. terhi ikonen -88 taursu 13.50,75

2. natalja Kutsok -94 Palusalu 16.25,62

*SE = Suomen ennätys

KiSAtulOKSiA
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CMAS WORLD CUP13.–14.4.  Aix-en-Provence, Ranska

MM-kilpailut 3.–10.8. Kazan, Tatarstan, Venäjä

50 M StEREORäPyLäuinti, MiEHEt
Sija nimi Maa Aika

1. Jarolim Jakub tsekki 19,08

2. Viktor Kondratyev Venäjä 19,13

3. Sziz Figarella Venezuela 19,27

13. Ville kotikuusi suomi 20,11

50 M StEREORäPyLäuinti, MiEHEt
Sija nimi Seura Maa  Aika

1. Ville kotikuusi kou suomi 20,21

2. Alexandr Danilov SP1 Venäjä 20,49

3. Alex neumann PPO Ranska 20,77

  

400 M RäPyLäuinti, nAiSEt
Sija nimi Seura Maa  Aika

1. Vasilisa Kravchuk KR Venäjä 03.20,19

2. nadejda Borisova MR Venäjä 03.23,35

3. Elena Osmolskaia tR Venäjä 03.23,46

4. terhi ikonen taursu suomi 3.25,97 se

100 M StEREORäPyLäuinti, MiEHEt
Sija nimi Seura Maa  Aika

1. Dmitry Seryakov yroslavl region Venäjä 44,38

2. Dmitry yakushev SP1 Venäjä 45,00

3. Alexandr Danilov SP1 Venäjä 45,04

5. Ville kotikuusi kou suomi 47,26

800 M RäPyLäuinti, nAiSEt
Sija nimi Seura Maa  Aika

1. nadejda Borisova MR Venäjä 7.02,66

2. terhi ikonen taursu suomi 7.03,04 se

3. Elena Osmolskaia tR Venäjä 7.20,39

100 M StEREORäPyLäuinti, MiEHEt
Sija nimi Maa Aika

1. Sergey Seleznev Venäjä 42,61 me*

2. Dmitry gavrilov Valkovenäjä 42,80

3. Jakub Jarolim tsekki 42,87

18. Ville kotikuusi suomi 45,71

*ME = Maailman ennätys
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CMAS WORLD CUP18.–19.5. Gliwice, Puola

50 M StEREORäPyLäuinti, MiEHEt
Sija nimi Seura Maa  Aika

1. Dmitry Seryakov yroslavl region Venäjä 19,79

2. Milan Medo KSP triton Sala SVK 20,00

3. Martin Medo KSP triton Sala SVK 20,23

4. Ville kotikuusi kou suomi 20,25

400 M RäPyLäuinti, nAiSEt
Sija nimi Seura Maa  Aika

1. Olga godovana Aqual. cStK ukraina 3.25,68

2. terhi ikonen taursu suomi 3.26,06

3. Zuzanna Svozilova KSP Olomouc tsekki 3.26,97

100 M StEREORäPyLäuinti, MiEHEt
Sija nimi Seura Maa  Aika

1. Dmitry Seryakov yroslavl region Venäjä 43,52

2. Jakub Jarolim SVK Laguna tsekki 43,87

3. Milan Medo KSP triton Sala SVK 44,68

8. Ville kotikuusi kou suomi 47,33

800 M RäPyLäuinti, nAiSEt
Sija nimi Seura Maa  Aika

1. terhi ikonen taursu suomi 7.06,34

2. Zuzanna Svozilova KSP Olomouc tsekki 7.12,57

3. Olga godovana Aqual. cStK ukraina 7.16,95

VuODEn 2013 AiKAnA tEHDyt SuOMEn EnnätyKSEt 50 M ALLAS
Laiji ikäluokka nimi Aika Kipailuaika ja -paikka

50 m stereoräpyläuinti A-miehet Ville Kotikuusi 19,86   23.2.2013, tampere

100 m stereoräpyläuinti A-miehet Ville Kotikuusi 45,49   24.2.2013, tampere

800 m räpyläuinti A-naiset terhi ikonen 7.03,04   13.4.2013, Provence

400 m räpyläuinti A-naiset terhi ikonen 3.25,97   14.4.2013, Provence

200 m räpyläuinti A-naiset terhi ikonen 1.41,87   19.5.2013, gliwice

KiSAtulOKSiA
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Vuoden sukeLLuskuVa

•	Portaat, Jorma timonen

sarja a: makro

•	1. Kuningas, Ari nieminen
•	2. Soulmates, Mika Saareila
•	3. Kampela, Eero Hällfors

sarja B: kotimaa

•	1. Portaat, Jorma timonen
•	2. Jääkatto, Eero Hällfors
•	3. Jäillä, Jaakko Ala-Hiiro

sarja c: uLkomaat

•	1. glass, Mika Saareila
•	2. Penetrating, Mika Saareila
•	3. ujo manaatti, Erkki Siirilä

sarja d: aLLas

•	1. Sukelluksen riemua, Johan Löfgren
•	2. Vapaa kuin lintu, Marko Laitinen
•	3. Palmuja, Johan Löfgren

sarja e: teema

•	1. Shadow Hawk, Mika Saareila
•	2. Mutkalla, Jukka Suoniemi
•	3. Väripilkku, Ossi Peltola

sarja F: Pinta

•	1. Paratiisi, Petteri Viljakainen
•	2. Kesän paras hetki, Sanni ämmälä
•	3. Päivän päätteeksi, Johan Löfgren

sarja g: Video

•	1. Sukelluksiamme Suomessa, Jaakko 
Ala-Hiiro

•	kunniamaininta: Kalastajan 
päiväuni. Heli Raittinen, Jorma Pandy, 
Jouko Laitinen, Erkki Puuperä, Lauri 
Pirttiaho, Matti Karppinen, Minna 
tammesvirta, Pertti Ruuskanen

•	kunniamaininta: Sukellushilkka. 
Sam Back, Sirpa Ervasti, Risto Juuti, 
Mervi Rutanen, Jarkko taavela, Juha 
Vahokoski, timo Vikman

sarja h: nuoret

•	1. Have you Seen nemo Lately?  
    tuuli Pohjonen

•	2. Beautiful trap, tuuli Pohjonen
•	3. Land Ahoy! tuuli Pohjonen

Sukelluskuvauksen SM-kilpailun 2013 tulokset

Tuomaristo: Kimmo Lahtinen ja Pekka Tuuri

PEttERi ViLJAKAinEn
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Sukeltajaliitto ry 
BuDJEttiVERtAiLu

BuDJEtti
2013

tiLinPäätöS
2013

tiLinPäätöS
2012

Laitesukellus- ja tulot 64 500 62 263 17 339
turvallisuusvaliokunta

Menot 68 200 60 503 28 402

yhteensä -3 700 1 760 -11 063

nuorisovaliokunta tulot 40 500 25 865 31 119

Menot 49 120 29 849 30 592

yhteensä -8 620 -3 984 527

Räpyläuintivaliokunta tulot 17 850 8 379 6 065

Menot 28 315 15 581 13 626

yhteensä -10 465 -7 202 -7 561

uppopallovaliokunta tulot 57 200 15 314 28 921

Menot 81 425 36 714 37 020

yhteensä -24 225 -21 400 -8 099

Vapaasukellusvaliokunta tulot 14 900 7 870 6 024

Menot 24 050 16 547 13 943

yhteensä -9 150 -8 677 -7 919

Sukelluskalastusvaliokunta tulot 86 950 101 611 13 883

Menot 96 240 116 767 24 245

yhteensä -9 290 -15 156 -10 362

tiedotustoiminta tulot 3 000 1 164 1 594

Menot 30 900 34 276 17 271

yhteensä -27 900 -33 112 -15 677

Julkaisutoiminta tulot 149 500 105 896 109 809
* erittely alla

Menot 140 050 142 981 124 813

yhteensä 9 450 -37 085 -15 004

Hallinto tuotot 1 343 5 768

Menot 356 500 338 514 338 966

yhteensä -356 500 -337 171 -333 198

Kansainvälinen toiminta tuotot 18 267

Menot 14 900 12 455 31 699

yhteensä -14 900 -12 455 -13 432

Varainhankinta tulot 358 500 300 440 287 548
(ei sisällä lehden tilausmyyntiä)

Menot 62 000 13 666 12 532

yhteensä 296 500 286 774 275 016

Avustukset tulot 160 000 173 000 160 000

yhteensä 160 000 173 000 160 000

tilikauden tulos tulot 952 900 803 145 686 337

Menot 951 700 817 853 673 109

1 200 -14 708 13 228

Poistot hallinnossa

        tiLikauden tuLos 1 200 -14 708 13 288

tilinPäätöStietOJA

Budjettivertailu – tilinpäätös 2013

Sukeltaja-lehti materiaalit tuLOS

BuDJEtti 2013 -62 850 72 300 9 450

tOtEutunut -65 864 28 779 -37 085

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

LiitOn tALOuDEStA:
•	tuLos 14 708 euroa ali-

jäämäinen, kun se vuon-
na 2012 oli 13 228 eu-
roa ylijäämäinen.

•	omatoimisen varain-
hankinnan nettotulos 
297 124 euroa, kun se 
vuonna 2012 oli  
281 352 euroa.

•	Liiton oma pääoma 
180 882 euroa, kun se 
vuonna 2012 oli  
195 590 euroa.

•	oPetus- ja kulttuuri-
ministeriön myöntämä 
valtionavustus 160 000 
euroa.

•	oPetus- ja kulttuurimi-
nisteriön myöntämä tuki 
sukelluskalastuksen ar-
vokilpailun järjestämi-
seen 13 000 euroa.

•	suomen Punainen Ris-
ti tuki Vapepa-sukeltajien 
koulutustoimintaa 3149 
eurolla.
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Tasetiedot

Sukeltajaliitto ry
tASE

31.12.2013 31.12.2012

 Vastaavaa 

 PysyVät VastaaVat       

 Aineettomat hyödykkeet       

Aineettomat oikeudet 2 166,01 3 062,67

 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 2 166,01 3 062,67

 Aineelliset hyödykkeet       

 Koneet ja kalusto 10 842,69 13 505,92

 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 10 842,69 13 505,92

 Pysyvät vastaavat yhteensä 13 008,70 16 568,59

 VaihtuVat VastaaVat       

 Vaihto-omaisuus       

 tavarat 61 893,61 52 026,31

 Vaihto-omaisuus yhteensä 61 893,61 52 026,31

 Lyhytaikaiset saamiset       

 Myyntisaamiset 0,00 464,20

 Siirtosaamiset 42 526,61 38 853,24

 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 42 526,61 39 317,44

 Rahat ja pankkisaamiset 170 699,55 212 618,68

 VAiHtuVAt VAStAAVAt yHtEEnSä 275 119,77 303 962,43

 VastaaVaa yhteensä 288 128,47 320 531,02

 Vastattavaa 

 oma Pääoma       

 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 195 590,27 182 361,81

 tilikauden voitto (tappio) -14 708,29 13 228,46

 Oma pääoma yhteensä 180 881,98 195 590,27

 PakoLLiset Varaukset       

 Eläkevaraukset 23 273,00 23 577,00

 Pakolliset varaukset yhteensä 23 273,00 23 577,00

 Vieras Pääoma       

 Lyhytaikainen vieras pääoma       

 Ostovelat 24 686,80 28 524,87

 Muut velat 8 498,90 9 521,40

 Siirtovelat 50 787,79 63 317,48

 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 83 973,49 101 363,75

 Vieras pääoma yhteensä 83 973,49 101 363,75

 VastattaVaa yhteensä 288 128,47 320 531,02



tilinPäätöStietOJA
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