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Tapahtumien ja koulutusten päivämäärät saattavat muuttua 
toimintasuunnitelmassa esitetystä. 

Ajan tasalle päivitetyt tapahtumatiedot löytyvät www.sukeltaja.fi 
-sivujen tapahtumakalenterista.
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• valvoo ja ohjaa eettisten ohjeiden  
noudattamista

• valvoo ja ohjaa antidopingohjelman  
toteuttamista

• valvoo ja ohjaa tasa-arvon toteutumista 
Liiton toiminnassa

• päättää Liiton asiakirjojen julkisuudesta.

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

Työvaliokunta
• suorittaa hallituksen sille antamat  

erillistehtävät.

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

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

riskinhallintatyötä sekä Liitto- että  
seuratasolla

• kehittää sukeltajille sovellettua ensiapu- 
koulutusjärjestelmää

• kehittää ja organisoi vapaaehtoisen pelastus-
palvelun sukellustoimintaa.

Nuorisovaliokunta
• kehittää sukellusturvallisuutta
• kehittää lasten ja nuorten toimintaa ja  

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

leikkimielisiä kilpailutapahtumia, leirejä ja 
muuta toimintaa.

Räpyläuintivaliokunta
• kehittää lajia
• kehittää ja ylläpitää kilpailujärjestelmää ja 

valmennusta
• tekee antidopingtyötä.

Uppopallovaliokunta
• kehittää lajia
• kehittää ja ylläpitää kilpailujärjestelmää ja 

valmennusta
• tekee antidopingtyötä.

Vapaasukellusvaliokunta
• kehittää lajia
• kehittää ja ylläpitää kilpailujärjestelmää ja 

valmennusta
• kehittää sukellusturvallisuutta

LIITON TOIMINTA-AJATUS
Sukeltajaliitto kokoaa sukeltajat ja sukellusalan 
toimijat yhteen edistämään sukellusharrastusta 
ja toimimaan aktiivisesti vedenalaisen ympäristön 
puolesta.  

LIITON ARVOT
 

Sukeltajaliiton arvot ovat
• avoimuus
• vastuullisuus
• vaikuttavuus.

PAINOPISTEALUEET 
VUONNA 2015
Toiminnan painopistealueet vuonna 2015 ovat
• laadukas jäsenjulkaisu
• viestinnän kehittäminen.

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

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

ja vastuuvapaudesta
• päättää ehdollepanotoimikunnan valitsemi-

sesta
• päättää muista asioista.

Liiton syyskokous
• päättää tulevan vuoden toiminta- 

suunnitelmasta
• päättää talousarviosta
• valitsee Liitolle puheenjohtajan ja jäseniä 

hallitukseen erovuoroisten tilalle
• päättää muista asioista.

Hallitus
• edustaa jäsenistöä, vastaa toiminnasta ja 

taloudesta sekä toimii järjestön edun- 
valvojana

• valvoo ja ohjaa harrastussukelluksen  
kehitystä

• valvoo ja ohjaa toiminnan laatua
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• valtionapu.

KOTIMAISET KOKOUS-, 
KOULUTUS- JA 
NEUVOTTELUPÄIVÄT
Liiton edustaja osallistuu seuraaviin kokouksiin ja 
tilaisuuksiin:
• Liikunnan järjestöpäivät
• Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorgani-

saatio Valo ry:n kokoukset
• Olympiakomitean valtuuskunnan ja Olympia-

komitean kokoukset
• Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto 

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

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

koulutustilaisuudet harkinnan mukaan.

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

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

tustyötä sekä suhdetoimintaa
• valvomalla harrastussukelluksen etua muun 

muassa lainsäädännössä, standardoinnissa 
ja liikuntapaikkarakentamisessa 

• kehittämällä sukellusturvallisuutta
• tukemalla ja kehittämällä monipuolista 

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

sukelluksen koulutus-, turvallisuus-, kilpailu-, 
palkitsemis-, antidoping- sekä eettisiä ja 
muita sääntöjä

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

• edustamalla jäseniään ulkomailla ja yllä-
pitämällä yhteyttä alan ulkomaisiin 
järjestöihin 

• tukemalla, ohjaamalla ja kannustamalla seu-
rojen vapaaehtoistyötä

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

Sukeltajaliitto tukee seuroja niiden toiminnan ke-
hittämisessä. Liiton toimi- ja luottamushenkilöt 

• kehittää ja valvoo vapaasukelluskoulutusta
• tekee antidopingtyötä.

Sukelluskalastusvaliokunta
• kehittää lajia
• kehittää ja ylläpitää kilpailujärjestelmää ja 

valmennusta
• tekee antidopingtyötä.

TOIMIHENKILÖT
Toiminnanjohtaja
• vastaa Liiton yleisjohdosta hallituksen ja 

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

esittelijänä
• hoitaa kansainvälisiä yhteyksiä.

Koulutuspäällikkö 
• kehittää Liiton koulutustoimintaa
• on valiokuntien käytettävissä koulutuksen 

asiantuntijana 
• osallistuu sukellusnormien ja -standardien 

kehittämiseen
• toimii toiminnanjohtajan sijaisena.

Nuorisopäällikkö 
• kehittää Liiton nuorisotoimintaa 
• on valiokuntien käytettävissä lasten ja  

nuorten toiminnan asiantuntijana.

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

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

Viestintäkoordinaattori
vastaa
• Liiton viestinnästä
• Sukeltaja-lehden sisällön kokoamisesta ja 

yhteyksistä kirjoittajiin.

TALOUS
Liiton varsinaisia rahoituslähteitä ovat
• jäsenmaksut ja osallistumismaksut
• koulutusmateriaalien myynti ja tarvikevälitys  
• vakuutusmyynti
• ilmoitusmyynti
• yhteistyösopimukset
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valmentajat sitoutuvat kirjallisesti noudattamaan 
Liiton antidopingohjelmaa.

EETTINEN TYÖ
Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan ja 
edistämään Sukeltajaliiton voimassa olevia eet-
tisiä ohjeita. Liiton eettiset ohjeet uudistuivat 
täydellisesti vuonna 2014. Aiemmin Liitolla oli 
useita erillisiä eettisiä ohjeistuksia, mutta nyt  
kaikki asia koottiin yhteen ohjeeseen. Liiton ke-
vätkokous 5.4.2014 vahvisti uudistetut Liiton eet-
tiset ohjeet.

Liiton eettiset ohjeet tukeutuvat urheiluyh-
teisön yhteisiin reilun pelin ihanteisiin ja periaat-
teisiin ja ne on laadittu niin, että ne määrittelevät 
sukellustoiminnan näkökulmasta
• jokaisen tasavertaista mahdollisuutta liikun-

taan ja urheiluun
• sukellustoiminnassa mukana olevien vastuu-

ta kasvatuksesta
• terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin 

edistämistä
• rehellisyyttä ja oikeudenmukaisuutta
• luonnon kunnioittamista ja kestävään kehi-

tykseen pyrkimistä.

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

Valiokunnat ohjaavat ja opastavat seuroja 
tasapuolisen toiminnan periaatteiden noudat-
tamisessa.

Sukelluskurssin pääsyvaatimukset täyttävän 
henkilön on voitava osallistua koulutukseen 

ovat seurojen käytettävissä seuran toiminnan ke-
hittämisessä. 
• Seuroja avustetaan sääntöuudistusten 

laadinnassa ja muissa seuratoimintaan liit-
tyvissä asioissa. 

• Uusia seuroja avustetaan seuran  
perustamisessa.

• Sukeltajaliiton jäsenyyden hakemis- 
prosessissa avustetaan sekä seuroja että 
yhteisöjäseniksi pyrkiviä.

• Seuroja ohjataan ja neuvotaan erilaisten 
tukien hakemisessa.

• Seuroille annetaan käyttöön veloituksetta 
työkalu jäsenrekisterin ylläpitoon. 

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

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

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

ALUETOIMINTA
Sukeltajaliitto kannustaa seuroja alueelliseen yh-
teistoimintaan ja pyrkii tuomaan seuroja tiiviim-
min mukaan Liiton toiminnan suunnitteluun. Liitto 
järjestää alueellisia tapaamisia vuoden aikana eri 
teemoin.

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

LIITON JA HALLITUKSEN KOKOUKSET 2015

Tapahtuma Aika Paikka Vastuutaho

Hallituksen kokous, vuoden avaus (+vlk) 17.1. Helsinki Toiminnanjohtaja

Hallituksen kokous 7.3. avoin Toiminnanjohtaja

Kevätkokous 18.4. pääkaupunkiseutu Toiminnanjohtaja

Suunnittelukokous (hallitus/valiokunnat) 5.9. avoin Toiminnanjohtaja

Hallituksen kokous 6.9. avoin Toiminnanjohtaja

Syyskokous 24.10. Rovaniemi Toiminnanjohtaja

Hallitus sopii järjestäytymiskokouksessaan työskentelytavoistaan, vuoden kokousaikataulusta ja 
strategiatyön toteuttamisesta.
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Sukelluksen vuosikymmenet 
Suomessa
Sukeltajaliitto ja Suomen merimuseo kokoavat 
yhteistyössä eri vuosikymmenten tärkeimpiä ja 
mielenkiintoisimpia sukellusvarusteita ja -laittei-
ta Suomen merimuseon kokoelmiin. Suomen 
merimuseon päänäyttelyyn kuuluva Oivallusten 
olohuone avattiin vuonna 2010, ja se esittelee me-
riarkeologiaa, meriarkeologisen esineistön kon- 
servointia ja suomalaisen sukelluksen historiaa.

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

Ympäristöasenne ja ympäristöosaaminen huo-
mioidaan kaikessa koulutuksessa. Ympäristö-
asioita on sisällytetty materiaaleihin ja kursseihin 
kautta linjan. 

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

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

Liitto tekee ympäristökasvatustyötä sekä las-
ten että aikuisten parissa. Kestävän kehityksen 
hanke aloitetaan ja tehdään ympäristökasvatus-
suunnitelma.

OLOSUHDETYÖ
Liitto pyrkii toiminnallaan parantamaan sukelluk-
sen olosuhteita ja kannustaa jäsenistöään aktiivi-
suuteen ja yhteistyöhön olosuhdeasioissa.

Liitto toimii neuvonantajana Seinäjoen 
Routakallio-hankkeessa, jossa valmistellaan vuon- 
na 2020 toimintansa lopettavan louhoksen alueen 
muuttamista virkistyskäyttöön.

STRATEGIATYÖ 
Hallitus arvioi strategiaa jatkuvasti ja määrittelee 
vuosittain toiminnan painopisteet.

MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ 
Liitto panostaa nopeaan ja luotettavaan vies-
tintään. Liitto viestii aktiivisesti jäsenseurojen 
ja tiedotusvälineiden suuntaan. Viestinnällisiä 
tavoitteita ovat lajin, sukellusseurojen ja niiden 
toiminnan markkinointi sekä sukellusharrastuk-

tasapuolisesti. Jatkokoulutukseen voi osallis-
tua minkä hyvänsä kansainvälisesti hyväksytyn 
sukelluskoulutusorganisaation antaman riittävän-
tasoisen pohjakoulutuksen perusteella.

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

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

LASTEN JA NUORTEN 
KILPAILUTOIMINTA
Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan ja 
edistämään Lasten ja nuorten kilpailutoiminnan 
suosituksia.

Nuorisovaliokunta ohjaa kilpailutoimintaa 
järjestäviä valiokuntia ja seuroja suositusten 
seuraamisessa.

Kilpailutoiminnasta vastaavat valiokunnat  
sitoutuvat
• noudattamaan Lasten ja nuorten kilpailu-

toiminnan suosituksia
• ohjaamaan kilpailutoimintaa järjestäviä 

seuroja Lasten ja nuorten kilpailutoiminnan 
suositusten noudattamisessa.

YMPÄRISTÖN JA VEDEN-
ALAISEN KULTTUURI-
PERINNÖN SUOJELU
Sukeltaminen tarjoaa elämyksiä, joihin luonto 
kuuluu oleellisena osana. Sukeltajaliitto ja sen 
jäsenet sitoutuvat tukemaan ja edistämään sukel-
tajien vastuuntuntoista vesistöjen ja vesialueiden 
käyttöä sekä ympäristönsuojelua. 

Koulutuksessa ja sukellustapahtumissa otetaan 
huomioon ympäristökysymykset.

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

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

erityisen varovaisia.
• Hylyistä ei nosteta esineitä ilman hylyn 

omistajan lupaa.
• Uudesta hylkylöydöstä tehdään aina asian-

mukainen ilmoitus viranomaisille.
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Suhdetoiminta
• neuvottelut 
• yhteistyökumppaneiden huomioiminen
• huomionosoitukset
• seurojen merkkipäivät 
• Sukeltaja-lehden vapaakappaleet

Seurojen viestinnän tukeminen
Seurojen esilläoloa erilaisissa paikallisissa tapah-
tumissa, messuilla ja muissa esittelytilaisuuksissa 
tuetaan tarjoamalla käyttöön esitteitä ja muuta 
PR-materiaalia.

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

KOULUTUSMATERIAALIN 
TUOTANTO
Laitesukelluskurssien oppikirjamateriaalin uudis-
tus jatkuu. Snorkkelisukelluskurssin, laitesukel-
luksen peruskurssin, laitesukelluksen jatkokurs-
sin, vapaasukelluksen ja sukelluskuvauksen 
oppikirjat on jo julkaistu. Seuraavina työn alla 
ovat sukellusturvallisuuskurssin oppikirja,  
Vapepa-sukelluskurssin oppikirja ja sukeltajan 
luonto-opas.

SIDOSRYHMÄT
Jäsenyydet
• Association Internationale pour le  

Développement de l’Apnée (AIDA) Confé-
dération Mondiale des Activités  
Subaquatiques (CMAS)

• CMAS Europe
• European Underwater Federation (EUF)
• Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastus-

liitto (SUH) 
• Ulkoilufoorumi
• Urheilutyönantajat
• Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorgani-

saatio Valo
• Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa)

Muita sidosryhmiä
• Divers Alert Network (DAN)
• Liikunnan kehitysyhteistyö, LiiKe
• Maa- ja metsätalousministeriö
• Meriturva
• Merivoimat
• Metsähallitus
• Museovirasto

sen tunnettuuden parantaminen.
Liiton viestintäkoordinaattori vastaa Liiton 

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

Sisäisen viestinnän kanavat
• Sukeltaja-lehti
• www.sukeltaja.fi
• Facebook
• Seuraposti
• Norppaposti
• Kouluttaja-tiedote
• lajikohtaiset tiedotteet 
• seminaari- ja koulutustilaisuudet
• vuosikokoukset
• seura- ja aluekäynnit tarvittaessa/

pyydettäessä

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

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

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

Sukelluskuvaus
Lehden toimitusneuvoston vastuulla on myös 
sukelluskuvauksen kilpailutoiminta. Sukellusku-
vauksen SM-kilpailut ja PM-kilpailut järjestetään 
vuosittain. Liitto tiedottaa myös ulkomaisista 
sukelluskuvaustapahtumista ja voi lähettää kil-
pailijoita niihin. Vuonna 2015 Liitto lähettää kil-
pailijoita Sukelluskuvauksen EM-kilpailuihin Hol-
lantiin. Valitut osallistujat vastaavat itse matkan 
kustannuksista. Lisäksi järjestetään sukellus- 
kuvauksen teemaseminaari maaliskuussa.
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• National Association of Diving Instructors 
(NAUI)

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

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

LIITON 60-VUOTISJUHLA-
VUOSI 2016
Liiton 60-vuotisjuhlavuosi lähestyy ja juhla-
vuoden valmistelu on käynnissä koko vuoden  
2015 ajan.

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

Freediving Team Finland luopui sovitusti AIDA 
Internationalin maajäsenyydestään, ja vuodesta 
2014 lähtien Sukeltajaliitto on virallisesti AIDA  
Internationalin jäsen.

Pohjoismaiset liitot pitävät yhteyttä säännöl-
lisesti. Sukeltajaliitto isännöi pohjoismaisten liit-
tojen teknisten valiokuntien ja turvallisuustyöryh-
mien kokousta.

Liitto seuraa alan kansainvälistä kehitystä osal-
listumalla kansainvälisiin tapahtumiin.

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

Liiton koulutuspäällikkö Mika Rautiainen toimii 
NAUIn alue-edustajana (NAUI Regional Repre-
sentative) Suomessa seuratoiminnan osalta. Vuo-
desta 2014 alkaen Pasi Laine vastaa kaupallisen 
sukellustoiminnan NAUI-asioista Suomessa. 
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NUORISOVALIOKUNTA
Nuorisovaliokunta koostuu valiokunnasta ja kah-
desta työryhmästä: liittokouluttajat ja Nuorten 
ryhmä. Liittokouluttajat kehittävät Sukeltajaliiton 
snorkkelisukelluskoulutusta ja toimivat ohjaa-
ja- ja kouluttajakursseilla kouluttajina. Nuorten 
ryhmä on suunnittelee ja järjestää tapahtumia 
erityisesti nuorille jäsenille. Valiokunta tuottaa 
materiaalia tukemaan lasten ja nuorten sukel-
luskoulutusta seuroissa. Seurojen nuorisotoi- 
mintaa tuetaan järjestämällä alueellisia tapaami-
sia seurojen nuorisovastaavien kanssa. Nuoriso-
valiokunta pitää yhteyttä kansainvälisiin sidos-
ryhmiinsä ja järjestöihin osallistumalla sopiviin 
tapahtumiin. Valiokunta osallistuu myös valtakun-
nalliseen, Koululiikuntaliiton koordinoimaan Kou-
lut vesille 2015–2017 -hankkeeseen.

Lajin kehittäminen
Norppaohjaajakurssin oppilaan materiaalin uudis-
tustyötä jatketaan ja se saatetaan painokuntoon.

Ohjaaja- ja kouluttajakoulutus
Valiokunta järjestää
• kaksi norppaohjaajakurssia
• nuorisovastaavakurssin
• kuuttiohjaajakurssin.

Valiokunnan sisäinen koulutus
• Valiokunta kouluttaa

 - kaksi norppaohjaajakouluttajaa
 - kaksi snorkkelisukelluskouluttaja- 

kouluttajaa
 - yhden tai kaksi kuuttiohjaajakouluttajaa.

• Nuorisovaliokunnan kouluttajille järjestetään 
oma tapaaminen keväällä.

Kehittämishankkeet
• Alueelliset nuorisovastaavien tapaamiset

 - seurojen yhteistyön edistäminen
 - seurojen tarpeiden kartoittaminen

• Sinettiseurat
 - sinettiseurojen yhteinen tapaaminen 

syksyllä
• Koulut vesille 2015–2017 -hanke

 - Tavoite on lisätä luokanopettajien tietä-
mystä siitä, miten vesillä toimimisen 
taitoja harjoitellaan ja alakoululaisten 
yhteistyötaitoja lisätään. Valiokunnan 
tavoitteena on luoda materiaalia, joita 
opettajat voivat käyttää oppilaiden kans-
sa. Järjestetään myös tapahtumia kamp-
najan tiimoilta yhteistyössä paikallisten 
seurojen kanssa. Ensimmäiset kampanjat 
olisivat toukokuussa 2015. 

• SUHin Aqua-päivät
 - Esitellään Aqua-päivillä norppatoimintaa

• Valtakunnallinen lajien esittelytilaisuus 
hylkeille
 - Syksyllä järjestetään norpparallin tilalla 

hylkeille ja ohjaajille muutaman lajin 
esittelypäivä, jossa pääsee kokeilemaan 
lajeja ja saisi treeniohjeita. 

 - Esittelypäivien jälkeen järjestetään val-
takunnallinen nuorten kisat, joissa pää-
see kokeilemaan eri taitoja ja kisaamaan 
niissä (esim. korituskisa, 50 m räpyläuin-
tia tms.). 

 - Tavoitteena on tuottaa kipinää kilpalajeja 
kohtaan ja näyttää alku urheilijapolulle.

• Materiaalit
 - Tuotetaan Norppaohjaajan, Norpaao-

hjaajan jatkokurssin ja Nuorisovastaavan 
oppaat.

 - Tuotetaan Koulut vesille 2015 -materiaali 
 - Tuotetaan yhtenäiset pohjat kurssien 

todistuksille.
 - Käännetään Nuoren sukeltajan opas 

ruotsiksi

Tapahtumat
• Norpparalli keväällä 
• Koulut vesille toukokuussa ja elo-syyskuussa
• Nuorten Lajien esittelytilaisuus ja kisat 

syksyllä
• Valtakunnallinen nuorten laitesukellusleiri 

Viestintä
Valiokunta viestii
• Sukeltaja-lehti
• Norppaposti
• Liiton internetsivut
• Facebook-ryhmät

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

Tapahtuma Aika Paikka Osallistuja-
tavoite Vastuutaho

Norppaohjaajakurssi maaliskuu Varala 15 Nuorisovlk 
liittokouluttajat

Liittokouluttajapäivät huhtikuu avoin 8-10 Nuorisovlk

Norpparalli kevät avoin 150 avoin

Koulut vesille toukokuu isot kaupungit 3000 Valiokunta

Nuorten laitesukellusleiri avoin avoin 12 Nuorten ryhmä

Koulut vesille elo-
syyskuu isot kaupungit 3000 Valiokunta

Sinettitapahtuma syys-
lokakuu avoin Nuorisovlk

Valo

Norppaohjaajakurssi lokakuu Varala 15 Nuorisovlk 
liittokouluttajat

Nuorisovastaavakurssi lokakuu Varala 10 Nuorisovlk 
liittokouluttajat

Kuuttiohjaajakurssi marraskuu avoin Nuorisovlk 
liittokouluttajat

Aluetapaamiset koko vuosi koko Suomi Nuorisovlk

Lajien esittely nuorille syksy Tampere 50 Nuorisovlk

Lajikisat nuorille syksy Tampere 20 Nuorisovlk
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RÄPYLÄUINTIVALIOKUNTA
Valiokunta huolehtii räpyläuinnin kehittämisestä, 
kilpailutoiminnasta ja kouluttaa nuoria lajin pariin.

Painopisteet
• kilpailulajien tuominen helposti lähestyttä-

viksi ja vahvemmin mukaan nuoriso- 
toimintaan

• viestintä suunnitelmallisemmaksi ja  
aktiivisemmaksi

• harrastusmahdollisuuksien edistäminen
• valmentaja- ja tuomarikoulutus
• kansainvälinen toiminta

Kilpailutavoitteet
• osallistuminen MM-kisoihin: yksi mitali ja 

kaksi finaalipaikkaa kilpailuissa 
• hyvä menestyminen CMAS World Cup  

-kilpailuissa
• tavoite: yksi-kaksi kilpailijaa CMAS Golden 

World Cupiin (finaali)

Valiokunnan kokoonpano
• puheenjohtaja  Kimmo Korja
• sihteeri   Marja-Liisa Kotikuusi
• valmennus  Ketevan Liedenpohja  

    Antero Hammar
• välinehuolto ja      

yleisavustus  Kalevi Turkka
• lajinkehitys/nuorisotoiminta   

    Ketevan Liedenpohja
• fysioterapia  Elise Mattsson
• markkinointi  Marja-Liisa Kotikuusi
• tiedottaminen  Ville Kotikuusi

Lajin kehittäminen
Valiokunta
• vie lajitietoutta seuroihin järjestämällä  

alueellisia esittelytilaisuuksia
• kouluttaa aloittelijoiden leirien yhteydessä 

räpyläuintiohjaajia, joiden tehtävänä on 
tuoda lajia tunnetuksi omissa seuroissaan, 
esittelee lajia uimaseuroille

• uusien aloittelevien uimareiden koulutus ja 
leiritys

• elvyttää kansallisia kilpailuja
• yrittää saada räpyläuintistartteja kansallisen 

tason uintikilpailujen yhteyteen.

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

tuomareita.

Kehittämishankkeet
Valiokunta
• kehittää yhteistyötä muiden valiokuntien 

kanssa
• osallistuu yhteisiin tapahtumiin mahdolli-

suuksien mukaan
• järjestää seurojen lajivalmentajille jatko-

koulutusta (kiinnostuksen mukaan)
• antaa kilpailuja järjestäville seuroille tuo-

marikoulutusta
• pyrkii tekemään yhteistyösopimuksen jonkun 

urheiluopiston kanssa
• perustaa räpyläuinnin valmentajatiimin
• selvittää räpyläuinnin tilaa Pohjoismaissa 

(uusi sukupolvi)
• jatkaa yhteistyötä Uimaliiton kanssa.

Koulutus- ja valmennusleirit
Valiokunta
• järjestää maajoukkue-ehdokkaille ja huipuille 

leiritystä
• järjestää syksyllä ja keväällä norppaohjaa-

jille, valmentajille ja uimareille lajiin tutus-
tumis- ja valmennusleirin (aloittelijoiden 
leiri).

Kilpailut
Valiokunta
• avustaa seuroja kansallisten kilpailujen 

järjestelyissä
• antaa kansainvälisesti parhaille uimareille 

mahdollisuuden osallistua CMAS World Cup 
-kilpailuihin

• järjestää SM-/Finnish Open -kilpailut, jos 
kilpailujen järjestäjä löytyy (Tampereen  
Uintikeskus edelleen remontissa)

• selvittää mahdollisuuksia osallistua räpylä-
uintikilpailuihin Virossa

• lähettää joukkueen MM-kilpailuihin Kiinaan.

Viestintä
• sähköpostilistat räpyläuinnista kiinnostuneille 

(henkilöt, sukellusseurat, uimaseurat)
• www.sukeltaja.fi/räpyläuinti-sivujen päivi-

tys sekä Liiton kilpailulajien yhteiset info- ja 
tulossivut

• Sukeltaja-lehti 
• seura- ja norppaposti
• päivitetään räpyläuinnin Facebook-sivuja
• päivitetään räpyläuinnin nettisivuja  

www.rapylauinti.sporttisaitti.com 
• päivitetään nettisivuille suomenkieliset  

säännöt.

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

Tapahtuma Aika Paikka Osallistuja-
tavoite Vastuutaho

Räpyläuintilähdöt
uintikilpailujen 
yhteydessä

tammikuu Lappeenranta 15 Lappeenrannan Uimaseura

Räpyläuintilähdöt 
uintikilpailujen 
yhteydessä

21.2. Lahti 20 Lahden Uimaseura

SM-Finnish Open kilpailut helmi-
maaliskuu avoin 100 valiokunta 

World Cup 21.–22.3. Barcelona, 
Espanja 4 valiokunta

Maajoukkue-/ 
aloittelijoiden leiri

maalis-
huhtikuu Vekarajärvi 15 valiokunta

Räpyläuintilähdöt 
uintikilpailujen 
yhteydessä

12.4. Kouvola 20 Kouvolan Uimarit

World Cup 25.–26.4. Leipzig, Saksa 4 valiokunta

World Cup 16.–17.5. Lignano, Italia 4 valiokunta

Arvokilpailuihin 
valmisteluleiri avoin avoin 6 valiokunta

MM- kilpailut 15.–22.7. Yantai, Kiina 4 valiokunta

Golden World Cup 6.–7.10. Kairo, Egypti 0 valiokunta

Räpyläuintilähdöt 
uintikilpailujen 
yhteydessä

11.10. Kouvola 20 Kouvolan Uimarit

Maajoukkue-/ 
aloittelijoiden leiri lokakuu avoin 20 valiokunta

Räpyläuintilähdöt 
uintikilpailujen 
yhteydessä

12.–13.12. Lahti 20 Lahden Uimaseura

Lajiesittelyjä kysynnän 
mukaan
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UPPOPALLOVALIOKUNTA 
Seurojen uppopallon harrastus- ja kilpatoimintaa 
tuetaan tarjoamalla valmennusmateriaalia sekä 
tiedottamalla seuroille, joissa ei vielä pelata, la-
jin pelaamisen mahdollisuuksista. Kannustetaan 
sekä vanhoja että uusia joukkueita aktivoimaan 
ja kehittämään niin harjoittelua kuin pelaamista-
kin. Nämä seikat näkyvät suoraan nuorien harras-
tusmäärissä ja lajin parissa pysymisessä. Maa-
joukkueille tarjotaan riittävät resurssit pysymään 
kansainvälisessä kärjessä.

Painopisteet
• Seuroja kannustetaan ja autetaan luomaan 

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

• Valmennustietoa viedään SM-seuroihin maa-
joukkueleireillä.

Kilpailutavoitteet
• miesten ja naisten maajoukkueiden finaa-

lipaikka MM-kilpailuissa
• nuorten maajoukkueen mitalisija European 

Junior -turnauksessa

Nuorisotoiminta
• Valiokunta vie valmennusmateriaalia seu-

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

suunnattu uppopalloa aloitteleville nuorille.

Valmentajakoulutus
• Valiokunta kouluttaa nuorten maajoukkue-

valmentajia liikunnan aluejärjestöjen val-
mentajakursseilla.

• Seuratason valmentajille ja ohjaajille mark-
kinoidaan aluejärjestöjen koulutusta.

• Valmentajamateriaalia toimitetaan seuroille 
aktiivikäyttöön.

Tuomarikoulutus
• Järjestetään jatkuvaa tuomarikoulutusta 

kursseina tuomarikoulutukset toimivat ti-
lauskursseina.

• Tuomarikortin sälyttäminen edellyttää aktii-
vista tuomarointia.

• Luodaan tuomarivalmennusrinki, johon kut-
sutaan aktiivisia pelaajatuomareita. Tavoit-
teena on kehitys aina kansainväliselle  
tuomaritasolle saakka.

Kilpailut
• Kansallisissa sarjoissa pelataan turnaus-

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

• MM-kisat 2015 järjestetään Kolumbian  
Calissa. 

• Nuorten joukkue lähetetään Euroopan mes-
taruuskilpailuihin.

Viestintä
• Sukeltaja-lehti
• www.sukeltaja.fi
• uppopallon keskustelufoorumi  

www.uppopallo.fi

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

Painopisteet
• harrastusmahdollisuuksien lisääminen ja 

sukellusolosuhteiden edistäminen (leirit ja 
koulutus)

• kilpailujen näkyvyys ja lähestyttävyys (tiedo-
tus ja yhteistyö muiden kilpalajien kanssa)

• nuorisotoiminnan kehitys
• viestintä

Valiokunnan kokoonpano
• Mikko Anttonen, puheenjohtaja ja tiedotus-

vastaava
• Mikko Pöntinen, varapuheenjohtaja ja maa-

joukkuetoiminta
• Timo Pöntinen, koulutus ja leiritoiminta
• Jaakko Pasanen, leiritoiminta
• Kaj Toivola, tuomaritoiminnan koordinointi
• Viljami Tabell, nuorisotoiminta

AIDA-yhteistyö
Sukeltajaliitto ry on AIDA Internationalin Suomen 
maajäsen (AIDA Finland). Vapaasukellusvalio-
kunta edustaa AIDA Finlandia, ja valiokunnan 
puheenjohtaja on AIDA Finlandin yhteyshen-
kilö. AIDAn yleisissä kokouksissa AIDA Finlandia 
edustaa puheenjohtaja tai muu Sukeltajaliiton 
jäsen puheenjohtajan valtakirjalla. AIDA Finland 
äänestää AIDAn assembly-äänestyksissä valio-
kunnan enemmistöpäätöksen mukaisesti. Kes-
kustelut näistä äänestyksistä käydään sähköpos-
tin välityksellä.

Hallinto
Valiokunta kokoontuu joka toinen kuukausi 
Skype-palvelun välityksellä. Lisää kokouksia 
voidaan järjestää tarpeen mukaan. Lisäksi ko- 
kousten ulkopuolella keskustelua käydään sähkö-
postin välityksellä. Päätökset valiokunnan sisäl-
lä tehdään enemmistöpäätöksinä. Valiokunnan 
kokoukset ovat päätösvaltaisia, kun kokoukseen 
osallistuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan 
lisäksi kaksi muuta valiokunnan jäsentä.

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

Koulutus
Vapaasukellustoiminnan kasvun perusta on kou-
lutus. Valiokunnan koulutustoiminnan päätavoite 
on tukea kouluttajien määrän lisäämistä ja le-
vittäytymistä seuratasolla. Tällä tavoin voidaan 
saada kasvatettua perustason kurssien määrää ja 
luotua uutta harrastajapohjaa. Koulutusta organi-
soidaan seuratasolla, jota valiokunta voi tukea, 
ja valiokunta järjestää myös koulutusta liittokou-
luttajiensa avulla. Vapaasukellusintrojen lisäksi 
koulutustarjontaan kuuluvat AIDA2 peruskurssi, 
AIDA3 syventävä kurssi ja AIDA4 apukoulutta-
jakurssi. AIDA2 ja AIDA3 kursseista voidaan erik-
seen järjestää allaskoulutus- ja syvyyssukellusosio 
sekä kouluttajakoulutus. Valiokunta on vastuussa 
AIDA4 ja kouluttajakurssien järjestämisestä. 

Suunnitellut, valiokunnan organisoimat  
koulutukset 2015:
• AIDA2/3 avovesikurssi
• Kouluttajakurssi
• AIDA4 kysynnän mukaan

Leirit
Vuoden 2015 aikana järjestetään allas- ja 
avovesileirejä. Leirit antavat harrastajille mahdol-
lisuuden sukeltaa hyvissä ja turvallisissa olosuh-
teissa, ja ne ovat tärkeitä tietotaidon jakamisen 
kanavia. Leirit keskittyvät sekä virkistys- että 
kilpasukellukseen. Kevättalvella järjestetään kai-
kille avoin syvyyssukellustapahtuma jään alle 
sekä kesäkuussa Tampereella avovesileiri, jossa 
pääpaino on virkistyssukelluksessa. Heinäkuus-
sa järjestetään kaikille avoin Asikkalan syvyys-
sukellusleiri ja sen yhteydessä AIDA syvyyskisa. 
Allasleiri järjestetään kevättalven 2015 aikana 
Itä-Suomen alueella. Leiri keskittyy virkistys-
sukeltamiseen altaalla.

Maajoukkuerinki
Vuoden 2014 lopussa valitaan maajoukkuerinki 
hakemusten perusteella. Maajoukkueringin viral-
liseen toimintaan kuuluu talven allasleiri. Lisäksi 
voidaan järjestää syvyyssukellustapahtumia 
kesällä ja harjoitteluleirejä MM-kisajoukkueelle. 
Maajoukkueringin jäsenet sitoutetaan kirjalli-
sesti noudattamaan Liiton antidopingsääntöjä, ja 
toiminnan vastuuhenkilö on vastuussa yhteyden-
pidosta ADT ry:n suuntaan.

Kauden arvokisojen edustajat valitaan maa-
joukkueringin sisältä kilpailutulosten pohjalta. 
MM-kisajoukkueelle valitaan valiokunnan päätök-
sellä myös kapteeni. Valintakriteerit julkaistaan 
syksyn 2014 aikana. Vuoden 2014 ohjelmassa on 
AIDAn yksilöallaskisat keväällä ja yksilösyvyys-
kisat syksyllä.
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Kilpailut
Vuonna 2015 järjestetään allaslajien SM-kilpailut 
28.–29.3. Kuopiossa tai Mäkelänrinteen uima-
hallissa Helsingissä. Heinäkuussa avovesileirin 
yhteydessä järjestetään syvyyssukelluskisa. Mui-
ta kilpailuja järjestetään yhteistyössä paikallisten 
seurojen kanssa.

Allaslajien SM-kilpailut ovat avoimet suomalai-
sille ja ulkomaalaisille kilpailijoille. Avoimella kil-
pailulla pyritään lisäämään yhteistoimintaa lähi-
maiden vapaasukellusorganisaatioiden kanssa, ja 
kansainvälisillä kilpailuilla kerätään näkyvyyttä ja 
kokemusta mahdollisten arvokisojen järjestämistä 
varten.

Vapaasukellusvaliokunta hakee vuoden 2016 
allaslajien MM-kisoja. Projekti on aloitettu kesällä 
2014 ja sitä jatketaan vuoden 2015 aikana.

Uutena erityistehtävänä valiokuntaan ote-
taan mukaan tuomaritoiminnan koordinointi.  
AIDAn kilpailusäännöt ja tuomarikoulutus ovat 
ison muutoksen alla, ja vastuuhenkilön tehtävänä 
on koordinoida muutoksen toteuttaminen käytän-
nössä yhdessä kilpailuiden vastuuhenkilöiden 
kanssa. Tuomaritoiminnan vastaava voi myös 
edesauttaa tuomarien kouluttautumista ja ke-
hittymistä korkeammille tasoille tiedottamalla 
koulutuksista ja koordinoimalla tuomaripisteiden  
kertymistä.

Nuorisotoiminta
Vapaasukellustoimintaa tuodaan aktiivisesti 
osaksi Liiton nuorisotoimintaa. Tämä toteutetaan 
ohjeistuksella sekä uudistamalla nuoriso-ohjaa-
jien koulutusta yhteistyössä muiden kilpalajien ja 
nuorisovaliokunnan kanssa. 

Viestintä
Valiokunta viestii aktiivisesti toiminnastaan Sukel-
tajaliiton kanavien (verkkosivut, Sukeltaja-lehti 
ja Facebook) sekä Freediving Team Of Finland 
-seuran kautta (verkkosivut, foorumi ja Face-
book). Lisäksi maajoukkue ylläpitää kilpailuihin 
liittyvää blogia (MM- ja SM-blogit). Kilpailutoimin-
nasta tiedotetaan monipuolisesti mediaan hyö-
dyntämällä Liiton välityskanavia ja välittämällä 
tiedotteita paikallisella tasolla.

Hankinnat
Valiokunta kehittää pitkäjänteisesti toimintaansa 
tarvittavaa kalustoa. Kalustoa kehitetään kilpailu-
toiminnan ja valmennuksen ympärillä.
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Tapahtuma Aika Paikka Osallistuja-
tavoite Vastuutaho

Jääsukellustapahtuma maaliskuu avoin valiokunta

Avoimet SM-kilpailut 28.–29.3. avoin valiokunta

Allasleiri kevättalvi Itä-Suomi valiokunta

Syvyyssukellusleiri heinäkuu Asikkala valiokunta

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

Painopisteet
• kilpailutoiminnan kehittäminen
• nuorisotoiminnan kehittäminen ja seurojen 

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

lisääminen 
• harrastuksen turvallisuuden lisääminen  

vapaasukelluskoulutuksen avulla
• kansainvälistyminen

Kilpailutavoitteet
• Euro-Afrikan mestaruuskisoissa Cadizissa 

Espanjassa sijoittuminen joukkueena kym-
menen parhaan joukkoon

• PM-kilpailujen yksilö- ja joukkuekilpailun 
voitto

• Tanskan Storebelt-kilpailuissa voitto sekä 
yksilö- että joukkuekilpailussa

• menestymisiä myös muissa kansainvälisissä 
kisoissa mm. Atlantic Championships Por-
tugalissa

Kilpailut
Tavoitteena on pitää Suomi Pohjoismaiden johta-
vana sukelluskalastusmaana.

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

järjestäjiksi
• lähettää seurajoukkueita eurooppalaisiin 

kilpailuihin
• lähettää osallistujia Viron mestaruus- 

kilpailuihin 
• tukee maajoukkueen osallistumista kansain-

välisiin CMAS-kilpailuihin.

Euro-Afrikan mestaruuskilpailut
Kilpailut syksyllä 2015 Espanjassa ovat kauden 
keskeinen kilpailutavoite.
• Joukkueen kokoonpano päätetään vuoden 

2014 kotimaan rankingkilpailujen sekä PM-
kilpailujen menestyksen pohjalta. (Myös 
Storebelt-kisa Tanskassa kuuluu rankingkil-

pailujen piiriin.)
• Kilpailullisten tavoitteiden lisäksi tavoitteena 

on syventää hyvin kehittyneitä kansainvälisiä 
suhteita ja tuoda Suomea esiin sukellus-
maana.

Lajin kehittäminen
Valiokunta varautuu harrastajamäärän kasvun 
jatkumiseen. Turvallisuussääntöjä ja ohjeita jael-
laan seuroille ja lajista kiinnostuneille.

Lajin tunnettuutta parannetaan. Valiokunta
• järjestää lajiesittelyitä seuroille
• järjestää Hangossa yösukelluskalastustapah-

tuman ja sukelluskalastusgaalan, jossa uusia 
harrastajia opastetaan lajiin

• ylläpitää yhteispohjoismaista www-sivustoa, 
jolla parannetaan yhteistyötä (mm. yhteinen 
sponsorihakutoiminta) ja kommunikaatiota 
Pohjoismaissa.

Valiokunta teki vuonna 2014 yhteistyösopimuk-
sen Ursuk Oy:n kanssa arvokilpailujen maajouk-
kuetoiminnan osalta. Sopimus jatkuu vuoden 
2019 loppuun.

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

ryhmän kanssa.
• Kehitetään nuorille sopivia harrastusmuotoja.
• Järjestetään nuorisotapahtumissa harppuu-

na-ammuntoja allasolosuhteissa.
• Kiinnitetään huomiota 15–18-vuotiaiden 

harrastajien ja kilpailijoiden erikoistarpeisiin.
• SM-kilpailujen yhteydessä järjestetään  

nuorten/naisten SM-kilpailut.
• Mahdollistetaan nuorten tutustumisen suuriin 

arvokilpailuihin.

Viestintä
• Sukeltaja-lehti ja kansainväliset lehdet mm. 

Apnea
• lajin sisäinen tiedotus harrastajaseurojen 

välillä sähköpostitse
• www.teamkampela.com ja tilastot  

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

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

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

Kotimaa (alustava aikataulu)

Tapahtuma Aika Paikka Osallistuja-
tavoite Vastuutaho

Vuoden avauskokous tammikuu Helsinki Sukeltajaliitto

Huippukokous 2015 maaliskuu Rauma 20 Valiokunta

Dödören Cup kesäkuu Hanko 40 Team Kampela/Matti Pyykkö

Helsinki Cup kesäkuu Helsinki 40 Team Kampela

Haapasaari Cup kesäkuu Hanko 40 Kotka Divers

Jaskan Muistokisa heinäkuu Päijänne 35 Lahden Pingviinit

Nuorisointrosukellus I kevät avoin 20 Calypso/Valiokunta

Vapaasukellusintro kesä Päijänne 10 Calypso/Kim Jaatinen

SM-kilpailut heinäkuu Pori/Uki 55 Valiokunta + Porin Suk.

Rauma Open elokuu Rauma 40 RMSK

Saaristomeri Open elokuu Korppoo 40 SMS

Siika Cup lokakuu Porkkala 40 Calypso

Kauden päätösgaala lokakuu Hanko 80 Valiokunta

Kansainväliset

Tapahtuma Aika Paikka Osallistuja-
tavoite Vastuutaho Suomessa

XIV Open 
Internacional, III 
Memorial Sebastián 
Carbonell tammikuu Mallorca

3

Valiokunta

Viron tasavallan 
mestaruuskilpailut kesäkuu Avoin

15
Team Kampela/Ville Lahikainen

Storebelt Cup elokuu Tanska 15 Valiokunta

Kristiansund Cup elokuu Norja 5 Valiokunta

Atlantic 
Championship syyskuu Portugali

3
Valiokunta

PM-kilpailut syyskuu Tanska 10 Valiokunta

Euro-Afrikan 
mestaruuskilpailut syyskuu Espanja

4
EM-kilpailutoimikunta
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LAITESUKELLUS- JA 
TURVALLISUUSVALIOKUNTA
Valiokunta ylläpitää laitesukellusharrastuksen  
asiantuntijuutta seuraamalla uusimpia opetus-
menetelmiä ja perehtymällä sukellustekniikan ja  
–menetelmien uusimpaan kehitykseen. Valiokunta 
kehittää sukellusturvallisuutta, johtaa ja koordi-
noi sukellusturvallisuus- ja riskinhallintatyötä 
sekä Liitto- että seuratasolla, kehittää sukeltajille 
sovellettua ensiapukoulutusjärjestelmää ja kehit-
tää ja organisoi vapaaehtoisen pelastuspalvelun 
sukellustoimintaa. Valiokunta pyrkii ennakoimaan 
toimintaympäristön muutoksia.

Painopisteet
• viestintä suunnitelmallisemmaksi ja  

aktiivisemmaksi.
• harrastemahdollisuuksien ja sukellusolo- 

suhteiden edistäminen
• CMAS nitroksikouluttajakurssien  

järjestäminen
• DAN kouluttajakurssien järjestäminen
• kurssimateriaalien kehittäminen

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

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

Valiokunnan kokoukset
Valiokunta kokoontuu tarvittaessa.

Seuratoiminnan tukeminen

Valiokunta järjestää kouluttajakursseja ja koulut-
tajien täydennyskoulutusta seurojen koulutus-
resurssien vahvistamiseksi. Valiokunta avustaa 

Vapepa-sukeltajakoulutuksessa, ensiapukolutuk-
sessa ja lähikouluttajakoulutuksessa niitä seu-
roja, joilla ei ole omia resursseja seuran sisäisen 
koulutuksen järjestämiseen.

Valiokunta järjestää
• sukellusturvallisuusseminaarin
• kolme laitesukelluskouluttajakurssia
• liittokouluttajatapaamisen
• Vapepa-sukeltajakurssin
• DAN kouluttajakursseja tarpeen mukaan
• nitroksikouluttajakursseja tarpeen mukaan
• DAN ensiapukursseja tarpeen mukaan.

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

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

Erityisryhmät

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

Vapepa

Valiokunta järjestää toimintavuonna 2015 ky-
synnän mukaan valtakunnallisia Vapepakursse-
ja. Kurssien yhteydessä pätevöitetään aktiivisia 
Vapepa-tehtävissä toimivia sukelluskouluttajia 
Vapepa-kouluttajiksi. Toiminnassa mukana olevia 
Vapepa-kouluttajia pätevöitetään järjestämällä 
heille suunnattu kertaus/tapaaminen SPR:n Val-
miuskouluttajien kertauskoulutuksessa.

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

Valiokunta järjestää tarpeen mukaan DAN 
ensiapukouluttajakursseja.  Niitä seuroja, joil-
la ei vielä ole omia ensiapukouluttajia, tuetaan 
järjestämällä tarpeen mukaan alueellista pe-
rustason koulutusta. Tavoitteena on n. 150 uuden 
henkilön DAN ensiapukortitus sekä päivityskoulu-
tuksen järjestäminen kaikille, joiden ensiapupäte-
vyys vanhenee vuoden aikana. 
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Laitesukelluskouluttajakoulutus
Vuonna 2015 järjestetään kolme laitesukellus-
kouluttajakurssia. Moduulimuotoisena järjeste-
tään kurssit keväällä ja syksyllä. Kesäkuussa 
järjestetään Pohjois-Suomessa yksi kurssi viikon 
mittaisena kokonaisuutena.

Materiaalit
Jatketaan koulutusmateriaalin kehittämistä ja  
tuottamista. Vuoden 2015 painopisteinä ovat  
sukellusturvallisuus- ja Vapepa-kurssien materi-
aalit. 

Tekniikkasukelluskoulutus
Valiokunnalla on valmius toteuttaa tekniikkasu-
kelluskouluttajakoulutusta. Kysynnän ja koh-
deryhmän pienuuden takia sitä ei erikseen tar-
jota seuroille, vaan koulutuksen suunnittelevat ja 
toteuttavat Sukeltajaliiton tekniikkasukelluskou-
luttajat tapauskohtaisesti. Koulutusta etsivä saa 
tästä tietoa Sukeltajaliiton internet-sivuilta.

CMAS nitroksikouluttajakurssi siirretään osaksi 
laitesukelluskouluttajakursseja. Tälle osuudelle 
voi osallistua kuka tahansa laitesukelluskoulutta-
jakurssin hyväksytysti suorittanut henkilö. Lisäksi 
pätevyyden omaavat liittokouluttajat voivat tar-
vittaessa järjestää alueellisia kursseja seurojen 
tarpeen mukaan.

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

Liittokouluttajat ja valiokunnan 
sisäinen koulutus

• Liittokouluttajaverkostoon valittujen uusien 
kouluttajien mentorointia jatketaan.

• Pidetään liittokouluttajien ensiapupätevyys 
ajan tasalla.

Sukellusturvallisuussaiheinen 
teemaseminaari

Valiokunnan onnettomuustutkintaryhmä järjes-
tää tammikuussa sukellusturvallisuussaiheisen 
teemaseminaarin. Seminaarin tarkoituksena on 
herättää keskustelua ja saada uusia näkemyksiä 
sukellusturvallisuuskulttuuriin. 

Ilmanlaatuanalyysit

Tiedotetaan seuroja Sukeltajaliiton ilmanlaadun 
analysointipalvelusta.

Tapahtumaraportointi

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

Valiokunta tekee yhteistyötä muiden Suomessa 
toimivien sukelluskouluttajien ja viranomaisten 
kanssa, pohjoismaisten liittojen kanssa ja laa-
jentaa yhteistyötä tulevaisuudessa myös muihin 
kansainvälisiin tahoihin. Valiokunta isännöi poh- 
joismaisten teknisten valiokuntien ja onnet-
tomuustutkintaryhmien kokousta.

Sidosryhmäyhteistyö

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

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

Viestintä

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

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

• Julkaistaan Kouluttaja-tiedote pdf-muotoise-
na 3–4 kertaa vuodessa.

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

aihe liittyy näihin.
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Tapahtumakalenteri

Tapahtuma Aika Paikka Osallistuja-
tavoite Vastuutaho

Sukellusturvallisuusseminaari tammikuu Helsinki 120 Työryhmä

Laitesukelluskouluttajakurssi
1. moduuli maaliskuu Eerikkilä, 

Tammela 8 Liittokouluttajat

Pohjoismaisten 
teknisten valiokuntien ja 
onnettomuustutkintaryhmien 
tapaaminen

maaliskuu Helsinki 10
Valiokunta, 
onnettomuus-
tutkintaryhmä

Laitesukelluskouluttajakurssi 2. 
moduuli huhtikuu Eerikkilä, 

Tammela 8 Liittokouluttajat

Laitesukelluskouluttajakurssi 3. 
moduuli toukokuu Pajulahti, 

Nastola 8 Liittokouluttajat

Laitesukelluskouluttajakurssi 4. 
moduuli toukokuu Pajulahti, 

Nastola 8 Liittokouluttajat

Laitesukelluskouluttajakurssi
1.–4. moduulit kesäkuu Rokua 8 Liittokouluttajat

Laitesukelluskouluttajakurssi
1. moduuli elokuu Tanhuvaara, 

Savonlinna 8 Liittokouluttajat

Laitesukelluskouluttajakurssi 2. 
moduuli syyskuu Tanhuvaara, 

Savonlinna 8 Liittokouluttajat

Laitesukelluskouluttajakurssi 3. 
moduuli lokakuu Tanhuvaara, 

Savonlinna 8 Liittokouluttajat

Laitesukelluskouluttajakurssi 4. 
moduuli marraskuu Tanhuvaara, 

Savonlinna 8 Liittokouluttajat

Vapepa-valmiuskouluttajien 
täydennyskoulutus lokakuu Nynäs, 

Heinola 8 Vapepa-työryhmä, 
SPR

Liittokouluttajapäivät marraskuu Eerikkilä, 
Tammela 15 Liittokouluttajat

DAN-kouluttajakurssi avoin avoin 4 DAN-työryhmä

DAN-ensiapukurssit kysynnän 
mukaan

kysynnän 
mukaan

DAN-
liittokouluttajat

Nitroksikouluttajakurssi avoin avoin Liittokouluttajat

Gasblender-kouluttajakoulutus kysynnän 
mukaan

kysynnän 
mukaan

Tekniikka-
sukelluksen 
liittokouluttajat

Erityisryhmien tapahtumat kysynnän 
mukaan

kysynnän 
mukaan

Erityisryhmien 
sukeltamisen 
työryhmä
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BUDJETTIEHDOTUS VUODELLE 2015

Sukeltajaliitto ry          BUDJ BUDJ
2014 2015

Laitesukellus- ja Tulot 66 220 66 220
turvallisuusvaliokunta Menot 73 100 67 000

Yhteensä -6 880 -780
Nuorisovaliokunta Tulot 31 050 29 650

Menot 41 130 37 500
Yhteensä -10 080 -7 850

Räpyläuintivaliokunta Tulot 14 200 17 000
Menot 25 035 26 775
Yhteensä -10 835 -9 775

Uppopallovaliokunta Tulot 33 300 89 450
Menot 50 050 130 850
Yhteensä -16 750 -41 400

Vapaasukellusvaliokunta Tulot 10 050 20 950
Menot 19 150 30 800
Yhteensä -9 100 -9 850

Sukelluskalastusvaliokunta Tulot 13 850 14 400
Menot 24 840 26 040
Yhteensä -10 990 -11 640

Tiedotustoiminta Tulot 3 000 3 000
Menot 27 200 31 750
Yhteensä -24 200 -28 750

Julkaisutoiminta Tulot 134 000 128 000
* erittely alla Menot 134 000 132 050

Yhteensä 0 -4 050
Hallinto Tuotot

Menot 362 950 378 600
Yhteensä -362 950 -378 600

Kansainvälinen toiminta Tuotot 40 000
Menot 51 500 10 500
Yhteensä -11 500 -10 500

Varainhankinta Tulot 351 500 330 500
(ei sisällä lehden tilaus- Menot 55 500 33 000
myyntiä) Yhteensä 296 000 297 500
Avustukset Tulot 160 000 160 000

Yhteensä 160 000 160 000

Tilikauden tulos Tulot 857 170 859 170
Menot 864 455 904 865

-7 285 -45 695
Poistot hallinnossa

TILIKAUDEN TULOS -7 285 -45 695
Julkaisutoiminnassa on oman koulutusmateriaalituotannon ja -myynnin lisäksi myös Sukeltaja-lehti.

* julkaisutoiminta lehti koulutusmateriaalit yht
tuotot 28 000 100 000 128 000
kulut 92 050 40 000 132 050
tulos -64 050 60 000 -4 050
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