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ASETUN / ASETAMME  EHDOLLE 

  LIITON PUHEENJOHTAJAKSI 

 x HALLITUKSEN JÄSENEKSI 

 

MERKITTÄVÄT TEHTÄVÄT SUKELLUSURALLA 

Joensuun Urheilusukeltajat Ry  

Hallituksen varapj. 1999 – 2001 

Hallituksen pj. 2001 – 2010 

Kouluttajana 2001 alkaen 

 

Sukeltajaliitto Ry 

Vapepa-liittokouluttaja 2003 alkaen 

Laitesukellusliittokouluttaja ID 2005 – 2007 

Laitesukellusliittokouluttaja CD 2007 - 2013 

Vapepa-valmiuskouluttaja 2005 alkaen 

Teknisen valiokunnan jäsen 2005 – 2006 

Teknisen valiokunnan pj 2007 – 2009 

Turvallisuusvaliokunnan jäsen 2006 - 2009 

Laitesukellus- ja Turvallisuusvaliokunnan pj 2009 – 2010 

DAN-liittokouluttaja 2007 – 2013 

Hallituksen jäsen 2012 

 



Hallituksen varapj 2013 

Varatoiminnantarkastaja 2014 

Huomionosoitukset 

Pronssinen ansiomitali 2004 

Hopeinen ansiomitali 2009 

Vuoden sukelluskouluttaja 2012 

CMAS P4-sukeltaja 2014 

STRATEGINEN NÄKEMYS LIITON TOIMINNASTA JA KEHITTÄMISESTÄ 

Suurimpana huolenaiheena näen jäsenseurojen jäsenten määrän, joka on lievästi laskusuunnassa. 

Kuitenkin sukellusharrastajien määrä on lisääntynyt samaan aikaan huomattavasti. Tämä johtuu siitä, 

että yhä useammat aloittavat sukellusharrastuksessa kaupallisten toimijoiden järjestämillä kursseilla 

joko kotimaassa, tai ulkomailla. Tämä on iso haaste, johon Sukeltajaliiton on pystyttävä vastaamaan. 

Liitossa onkin jo aloitettu toimenpiteet, joilla tähän haasteeseen pystyttäisiin vastaamaan, mutta 

toistaiseksi siinä ei ole onnistuttu, joten tähän on panostettava huomattavasti voimakkaammin. 

 

Vapaaehtoistoimijoiden löytäminen sekä Sukeltajaliiton, että jäsenseurojen toiminnan ylläpitämiseen 

on vaikeutunut viime vuosien aikana niin huolestuttavalle tasolle, että tähän ongelmaan on etsittävä 

ratkaisuja puheiden sijaan mahdollisimman nopeasti. Vapaaehtoistoimijoiden tekemää työtä ei 

arvosteta riittävästi ja näin ollen vain kaikkein intohimoisimmat harrastuksen ystävät jaksavat 

vuodesta toiseen pysyä pyyteettömästi harrastuksensa parissa siten, että varsinaisen harrastuksensa 

lisäksi he tekevät moninkertaisen määrän työtä yhteisten asioiden hoitamisessa. On hyvin yleistä, että 

he myös käyttävät yhteisten asioiden hoitamiseen omia varojaan siinä määrin, että olisi varmasti 

huomattavasti vaivattomampaa turvautua kaupallisten palvelujen tuottajiin saadakseen 

harrastustarpeensa tyydytettyä. 

 

Sukeltajaliiton eri toimijoiden, luottamushenkilöiden ja palkatun henkilöstön, toimenkuvat ja niihin 

liittyvät oikeudet ja velvoitteet on syytä käydä läpi ja tehdä tarvittavat tarkennukset. Tällä 

toimenpiteellä on varmasti vaikutusta paitsi meidän työyhteisön viihtyvyyteen, niin myös 

vapaaehtoistoimijoiden motivoitumiseen. Käytettävissä oleva työmäärä ja siihen käytetty energia on 

saatava kanavoitua jäsenistön hyödyksi koituvaan tekemiseen. 

 

MITÄ ANNETTAVAA EHDOKKAALLA OLISI SUKELTAJALIITTO RY:LLE 

Pitkä johtajakokemukseni ja järjestötuntemukseni sekä työelämässä, että harrastustoiminnassa ovat 

antaneet minulle erittäin vahvan osaamisen, jota aivan välttämättä vaaditaan Sukeltajaliiton 

johtotehtävissä. Minullahan on myös jo yli 10 vuoden kokemus erilaisissa Sukeltajaliiton 

luottamustehtävissä. Lisäksi katson myös aivan välttämättömäksi sen, että Sukeltajaliiton 

hallituksessa mukana olevilla on myös vahva osaaminen seuratoiminnasta, minulla sitäkin on 

vähintään riittävästi. ”Harrastejohtajan” roolissa yksi haasteellisimmista asioista on se, että myös 



näissä johtamistehtävissä joutuu tekemään päätöksiä, jota eivät välttämättä ole ”kivoja”, 

harrastuksenhan pitäisi olla kivaa. Kokemus on opettanut myös näiden päätösten kanssa elämään. 

Yksi tärkeä asia on myös ajankäyttömahdollisuus. Minulla on nykyisin mahdollisuus käyttää aikaani 

hallitustehtävien hoitamiseen riittävästi. 

 

 

 

ALLEKIRJOITUKSET 

  3.10.2014 Joensuu                        Kari Savolainen 
Aika ja paikka Ehdokkaan allekirjoitus, samalla suostumus ehdokkaaksi 

  

 

Aika ja paikka Ehdotuksen esittäjän allekirjoitus (jos eri kuin ehdokas) 

HUOM: Ehdotus saadaan julkaista Sukeltajaliitto ry:n verkkosivuilla. 

 


