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ASETAMME  EHDOLLE 

  LIITON PUHEENJOHTAJAKSI 

 x HALLITUKSEN JÄSENEKSI 

 

MERKITTÄVÄT TEHTÄVÄT SUKELLUSURALLA 

Koulutustausta ja huomionosoitukset 

• 1997 CMAS * -kurssi 

• 2002 M1 Laitesukelluskouluttaja 

• 2004 M2 laitesukelluskouluttaja / NAUI Instructor 

• 2010 Sukeltajaliiton hopeinen kunniamerkki 

• 2013 M3 Liittokouluttaja  

 

Hämeenlinnan Urheilusukeltajat ry 

• 1997 – 2010 johtokunnan jäsen 

• eri vuosina toiminut sihteerinä, rahastonhoitajana, vpj:nä, koulutusvastaavana, yms. luottamustoimissa 

• 2006 - 2010 puheenjohtajana 

• aktiivinen toiminta Hämeenlinnan urheilusukeltajat ry:n ja Ahveniston Vesipedot ry:n seurafuusion toteuttamiseksi. 

 

Hämeenlinnan sukeltajat ry 

• c/o rahastonhoitaja 2010 - 

• Koulutusvastaavana 2013 - 

STRATEGINEN NÄKEMYS LIITON TOIMINNASTA JA KEHITTÄMISESTÄ 

Sukeltajaliiton keskeisin toiminta-alue on sukellusharrastuksen koordinointi ja kehittäminen Suomessa, sekä toimia kaikkien 

harrastajien ja seurojen yhteisenä edustajana. Yhteiskunta on nopeassa muutoksessa ja tämä heijastuu seuratoiminnan 

kautta Sukeltajaliittoon. Vanha seuratyön peruspilari – vapaaehtoistoiminta – on murentumassa muutoksen ristiaallokossa. 

Kaupallinen toiminta houkuttaa monia asiantuntevia harrastajia ja Sukeltajaliiton kannalta on keskeistä miten nämä osaavat 

Valokuva 



henkilöt saadaan pidettyä mukana myös seurojen ja Sukeltajaliiton toiminnassa.  Sukeltajaliiton kannalta tärkeää on myös 

koulutustoiminnan jatkuva kehittäminen ja siihen liittyvä koulutusmateriaalin ajantasaistaminen ja monipuolisesta 

tarjoamasta huolehtiminen. Tämä turvataan parhaiten monipuolisella yhteistyöllä useiden kansainvälisten koulutusjärjestöjen 

kanssa. Nojaaminen yhteen koulutusjärjestelmään ei nykymaailmassa riitä, jossa kilpailu harrastajista voitetaan 

monipuolisella ja laajalla tarjoamalla.  
  

MITÄ ANNETTAVAA EHDOKKAALLA OLISI SUKELTAJALIITTO RY:LLE 

Omaan itse pitkän kokemuksen alkaen ruohonjuuritason seuratyöstä aina liittokouluttajatasolle asti ja annan sen mielelläni 

Sukeltajaliiton käyttöön, jotta aiemmin mainitsemani asiat liiton toiminnasta ja kehittämisestä etenisivät ja sitä kautta 

hyödyntäisivät jokaista sukelluksen harrastajaa. 

 

 

 

Hämeenlinnassa 9.10.2014 Ehdokkaan allekirjoitus, samalla suostumus ehdokkaaksi 

  
Timo Ovaskainen 

Hämeenlinnassa 9.10.2014 Ehdotuksen esittäjän allekirjoitus (jos eri kuin ehdokas) 

HUOM: Ehdotus saadaan julkaista Sukeltajaliitto ry:n verkkosivuilla. 
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