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Postia sukeltajalle

Jos et halua jatkossa Sukeltajaliiton tiedotteita kirjaudu www.sukeltaja.fi-sivuille ja valitse Jäsensivusto > Omat yhteystiedot > 
Muokkaa yhteystietoja > poista valinta kohdasta Minulle saa lähettää Sukeltajaliiton tiedotteita.

Huomio: jos sinut on ilmoitettu oman seurasi toimihenkilöksi (puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, turvallisuusvastaava, 
norppavastaava, koulutusvastaava jne.) tämä toiminto ei ole mahdollinen, koska Sukeltajaliiton tiedotteiden 
täytyy voida tulla perille seuraan.

http://www.facebook.com/sukeltajaliitto
http://sukeltaja.blogspot.fi/
https://www.youtube.com/channel/UCNHCTBMKDawYAm_9Zi04ieQ
https://instagram.com/sukeltajaliitto


Vuosikertomus on lajin 
markkinointia
Kun seuraanne tulee kysely, millainen harrastus sukellus 
on tai voiko Suomessa sukeltaa, lähetä kysyjälle linkki 
Sukeltajaliiton vuosikertomukseen 2014. Värikäs, paljon 
kuvia sisältävä vuosikertomus esittelee sukellusharrastuk-
sen koko laajan kirjon. 

Linkitä tai upota vuosikertomus seurasi kotisivuston 
etusivulle, sillä se toimii seurojen käyntikorttina ja mark-
kinoi lajia sekä mahdollisille peruskurssille tulijoille että 
ulkomailla jo kurssin suorittaneille, jotka saattaisivat olla 
kiinnostuneita seuratoiminnasta.

Vuosikertomuksessa on myös paljon juttua seurojen 
toiminnasta. Näitä on poimittu vuoden varrella Sukeltaja-
lehdessä etenkin Seurapalstalla ilmestyneistä jutuista. 
Palstalle voi lähettää pikku-uutisia oman seuran tapah-
tumista ja kuulumisista. Olkaa aktiivisia ja kertokaa, mitä 
teille kuuluu, niin me kerromme siitä kaikille muillekin! Ota 
yhteyttä kristiina.karila@sukeltaja.fi.

Rokuan kouluttajakurssi on 
vuoden viimeinen
Rokualla 6.–13.6. järjestettävä viikon intensiivikurssi on 
vuoden 2015 viimeinen laitesukelluskouluttajakurssi. 
Seuraava järjestetään vasta vuonna 2016. Vielä ehtii 
ilmoittautua mukaan, jos haluat laitesukelluskouluttaja-
pätevyyden vielä tänä vuonna! Lisätiedot ja ilmoittautu-
minen www.sukeltaja.fi Tapahtumakalenterin kautta.

Laitesukellus-
kouluttajaksi 

Rokualla 6.–13.6.

Hyviä ihmisiä tiedossa?
Ehdollepanotoimikunta etsii henkilöitä asetettavaksi eh-
dolle Liiton hallitukseen, joka valitaan syyskokouksessa 
lokakuussa. Tänä syksynä valitaan jäseniä hallitukseen 
erovuoroisten tilalle. Onko sinulla hyvä ehdokas tiedossa? 
Ota yhteyttä ehdollepanotoimikuntaan:

Matti Anttila (pj), Helsinki, matti.anttila@sukeltaja.fi, 
p. 0500 621 791
Jouko Laitinen, Tampere, jouko.laitinen@sukeltaja.fi, 
p. 050 67 610
Patrick Lybeck, Snappertuna, patrick.lybeck@sukeltaja.fi, 
p. 040 502 1624

Huom. Toimikunta täydentää kokoonpanoaan vielä 
vähintään yhdellä ja enintään kolmella jäsenellä. Jos olet 
kiinnostunut tulemaan mukaan, ota yhteyttä toimikuntaan.

Ehdolle 
Sukeltajaliiton 
hallitukseen?

www.sukeltaja.fi etusivulla on 
linkki vuosikertomukseen.

http://issuu.com/sukeltaja/docs/sukeltaja_vsk_14issuu


Kevätkokousuutisia
Sukeltajaliiton kevätkokous pidettiin 18.4. 
Espoon Korpilammella. Kokousta isännöi 
35-vuotisjuhlaansa viettävä Moonlight Divers ry. 

Tilaisuuden aluksi puheenjohtaja Aleksi Niemi-
nen piti esityksen ajankohtaisista asioista. 
Jouni Polkko Badewanne-sukellusryhmästä piti 
esityksen U26-sukellusveneen hylyn löytymi-
sestä ja historiasta. Katja Heininen, Moonlight 
Divers ry:n puheenjohtaja, ja Teemu Virtanen, 
Riihimäen Urheilusukeltajat ry:n puheenjohtaja, 
kertoivat, millaista yhteistyötä seurat ovat teh-
neet mm. Iso-Melkuttimen sukelluspaikan kun-
nossapitämiseksi.

Samaan aikaan kevätkokouksen kanssa 
Korpilammella järjestettiin nuorten Sealpoint 
2015 -tapahtuma, jossa opeteltiin mm. vapaa-
sukellustaitoja. 

Tilaisuudessa palkittiin Vuoden Parhaat 2014.

Kokouksessa esiteltiin vuoden 2014 vuosikerto-
mus, tilinpäätös sekä tilintarkastajan ja toimin-
nantarkastajan lausunto ja päätettiin tilinpäätök-
sen vahvistamisesta. Tilivelvollisille päätettiin 
myöntää tili- ja vastuuvapaus. Kokous vahvisti 
vuoden 2016 jäsenmaksut. 

Kokouksessa päätettiin ehdollepanotoimikunnan 
asettamisesta. Ehdollepanotoimikunan puheen-
johtajaksi valittiin Matti Anttila ja jäseniksi Jouko 
Laitinen ja Patrick Lybeck. Ehdollepanotoimikun-
nan tulee täydentää kokoonpanoaan vähintään 

VUODEN PARHAAT

Vuoden sukelluskalastaja: Matti Pyykkö, Team Kampela, 
Vakka-Suomen Urheilusukeltajat      

Vuoden räpyläuimari: Terhi Ikonen, Tampereen 
Urheilusukeltajat

Vuoden vapaasukeltaja: Mikko Anttonen, Kuopion 
Urheilusukeltajat, Freediving Team of Finland 

Vuoden uppopalloilija: Antti Vaahtera, Hämeenlinnan 
Sukeltajat

Vuoden sukelluskouluttaja: Mikael Tyven, Nokian 
Urheilusukeltajat

Vuoden norppaohjaaja: Matti Malmila, Porin 
Urheilusukeltajat

Vuoden norppa: Eemeli Hiekkataipale, Nokian 
Urheilusukeltajat  

Vuoden seura: Riihimäen Urheilusukeltajat         

Vuoden norppaseura: Nokian Urheilusukeltajat

Vuoden sukeltaja: Juha Flinkman, PSK Kupla

Jouni Polkko kertoi, miten 
Badewanne-sukellus-
ryhmä löysi ensimmäisen 
maailmansodan aikaisen 
saksalai-sen U 26 -sukel-
lusveneen.

yhdellä jäsenellä. Valtuutettiin ehdollepanotoimikunta 
myös täydentämään kokoonpanoaan sääntöjen sal-
limaan maksimimäärään asti.

Liiton syyskokous pidetään 24.10. Rovaniemellä. 
Kokousta isännöi Rovaniemen Urheilusukeltajat ry, 
joka viettää samassa yhteydessä 40-vuotisjuhlaan-
sa. Tervetuloa syyskokoukseen!


