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MERKITTÄVÄT TEHTÄVÄT SUKELLUSURALLA 

Sukeltajaliiton Nuortenryhmän TUTOR 2014 

Nokian Urheilusukeltajien nuorisovastaava 2011-. Tästä palkittu myös Sukeltajaliiton pronssisella 

ansiomitalilla  

Liittokouluttajaharjoittelija 2014  

Snorkkelisukelluskouluttaja 2014 ja Norppaohjaaja 2009 

P3, AIDA 2*, Nuorten uppopallomaajoukkue, sukelluskalastusta ja snorklausta säännöllisesti 

Tapahtumanjärjestäjänä: Norpparalli x2 ja Nuorten laitesukellusleiri + seuran omia leirejä 



STRATEGINEN NÄKEMYS LIITON TOIMINNASTA JA KEHITTÄMISESTÄ 

Sukeltajaliitto on vakaalla paikalla tällä hetkellä, mutta harrastajamäärien kasvun vähentyminen ja 

aktiivisten vapaaehtoisten hupeneminen saattaa aiheuttaa tähän muutosta jatkossa. Uskon, että 

avaimet näihin ongelmiin löytyy kahdesta lähteestä.  

Ensimmäinen on suuren suosion saanut nuorisotoiminta, jonka selkeää jatkumoa ei ole kaikilla 

seuroilla tai Liitolla yhteisesti tarjota. Nuoret tulee saada aikaisemmin kiinnostumaan sukelluksen eri 

lajeista, jotta porras leikkimielisestä norppatoiminnasta kylmien vesien laitesukellukseen tai fyysiseen 

uppopalloon olisi nykyistä pienempi. Nyt monen nuoren harrastus loppuu siihen,  että harrastuksen 

luonne muuttuu merkittävästi. 

Toinen on resurssien järkeistäminen eri seurojen välillä. Ei kaikkien seurojen tarvitse tarjota 

laadukasta ohjausta kaikissa sukelluksen eri lajeissa, vaan kannattaisi valita mitä lähdetään 

tekemään, ja tehdä sitä laadukkaasti. Muita lajeja voisi harrastaa toisten seurojen ryhmissä, jos asiat 

saadaan sovittua siten, että se on kannattavaa harrastajan näkökulmasta. Näin saadaan parhaiten 

käyttöön ne vähäisetkin vapaaehtoiset. Tämä malli tietysti mahdollista vain paikoissa, jossa lähellä 

useita seuroja, kuten Tampere ja pääkaupunkiseutu. Tämä on seuratason asioita, mutta hallituksen 

jäsenenä parantaisin mahdollisuuksia sopia asioista ja toisin seuroille vaihtoehtoja. Sama ilmiö on 

myös havaittavissa muun muassa uppopallon maajoukkuetoiminnassa, jossa resurssien tehokkaampi 

käyttö vähentäisi päällekkäisiä toimintoja. 

 

MITÄ ANNETTAVAA EHDOKKAALLA OLISI SUKELTAJALIITTO RY:LLE 

Nuorta näkökulmaa Sukeltajaliiton alaisiin lajeihin ja niiden kehittämiseen. Uskon, että laitesukellus on 

hyvin hallinnassa muiden hallituksen jäsenien osalta, joten tarkoituksenani olisi keskittyä 

nuorisotoiminnan saumattomaan linkittämiseen harraste- ja kilpalajeihin sekä kilpalajien näkyvyyden 

kehittämiseen. Olen toiminut erilaisissa vastuutehtävissä niin Panssarireserviupseerikurssin 243 

varapuheenjohtajana, seurakunnan isostoiminnassa, lukion hallituksen varapuheenjohtajana sekä 

Nokian Urheilusukeltajien tapahtumanjärjestämisessä ja hallituksessa. 

ALLEKIRJOITUKSET 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
HUOM: Ehdotus saadaan julkaista Sukeltajaliitto ry:n verkkosivuilla. 


