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LIITON TAVOITETILA JA TOIMINTA-AJATUS 
 

Tavoitetila 
 
Sukeltajaliitto on strategiansa ”Sukeltaja 2008” mukaisesti kasvava ja yleisesti 
tunnettu, aktiivisesti sukeltamisesta tiedottava, nuoria kiinnostava, nykyaikainen 
sukeltajien yhteenliittymä. 
 
 

Toiminta-ajatus 
 
Sukeltajaliitto ylläpitää ja kehittää suomalaista sukelluskoulutusta, tuottaa 
asiantuntevaa tietoa ja korkealaatuista materiaalia jäsentensä tarpeisiin sekä 
edustaa harrastussukellusta ja valvoo sen etua. 
 
 
 

LIITON ARVOT 
  
Sukeltajaliiton ja sen jäsenten toimintaa ohjaavat: 
 
Vastuuntunto 
Sukeltaja tuntee vastuunsa sukellusparista, oppilaista, sukellusryhmästä, muista 
ihmisistä, sukellusturvallisuudesta ja ympäristöstä. 
 
Tasapuolisuus 
Sukeltajaliiton toiminta on eettisesti korkeatasoista ja tasa-arvoa korostavaa.  
 
Laadukkuus 
Sukeltajaliiton toiminta, viestintä, materiaalit ja palvelut ovat korkealaatuisia ja 
asiantuntevia. 
 
 
 

AVAINALUEET VUONNA 2008 
 

Toiminnan avainalueet vuonna 2008 ovat: 
• vesiympäristön tilan kohentaminen 
• viestinnän ja vaikuttavuuden parantaminen 
• sähköisen yhteisön kehittäminen 
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LIITON ORGANISAATIO 
 
Liiton kevätkokous 

• päättää toimintakertomuksesta 
• päättää tileistä ja vastuuvapaudesta 
• päättää ehdollepanotoimikunnan valitsemisesta 
• päättää muista asioista 

 
Liiton syyskokous 

• päättää tulevan vuoden toimintasuunnitelmasta 
• päättää talousarviosta 
• valitsee hallituksen jäseniä ja Liiton puheenjohtajan erovuoroisten tilalle 
• päättää muista asioista 

 
Hallitus 

• edustaa jäsenistöä, vastaa toiminnasta ja taloudesta sekä toimii järjestön 
edunvalvojana 

• valvoo ja ohjaa harrastussukelluksen kehitystä 
• valvoo ja ohjaa toiminnan laatua 
• valvoo ja ohjaa eettisten sääntöjen noudattamista 
• valvoo ja ohjaa antidoping-ohjelman toteuttamista 
• valvoo ja ohjaa tasa-arvon toteutumista Liiton toiminnassa 

 
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 
 
Strategiavaliokunta 

• tekee strategian valmistelutyötä ja muita erillistehtäviä 
 

Tekninen valiokunta 
• kehittää sukellusturvallisuutta 
• kehittää ja valvoo sukelluskoulutusta 
• järjestää kouluttajakoulutusta 

 
Nuorisovaliokunta 

• kehittää sukellusturvallisuutta 
• kehittää lasten ja nuorten toimintaa ja perhesukellusta 
• järjestää ohjaaja- ja kouluttajakoulutusta 
• järjestää yhteistyössä seurojen kanssa leikkimielisiä kilpailutapahtumia ja 

leirejä ja muuta toimintaa 
 
Räpyläuintivaliokunta 

• kehittää lajia 
• kehittää ja ylläpitää kilpailujärjestelmää ja valmennusta 
• tekee antidoping-työtä 

 
Uppopallovaliokunta 

• kehittää lajia 
• kehittää ja ylläpitää kilpailujärjestelmää ja valmennusta 
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• tekee antidoping-työtä 
 

Vapaasukellusvaliokunta 
• kehittää lajia 
• kehittää ja ylläpitää kilpailujärjestelmää ja valmennusta 
• kehittää sukellusturvallisuutta 
• kehittää ja valvoo vapaasukelluskoulutusta 
• tekee antidoping-työtä 

 
Sukelluskalastusvaliokunta 

 kehittää lajia 
 kehittää ja ylläpitää kilpailujärjestelmää ja valmennusta 
 tekee antidoping-työtä 

 
Turvallisuusvaliokunta   

• kehittää sukellusturvallisuutta  
• johtaa ja koordinoi sukellusturvallisuus- ja riskinhallintatyötä sekä Liitto- 

että seuratasolla 
• kehittää sukeltajille sovellettua ensiapukoulutusjärjestelmää 
• kehittää ja organisoi vapaaehtoisen pelastuspalvelun sukellustoimintaa 
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TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT 
 
Toiminnanjohtaja 
vastaa Liiton  
• yleisjohdosta hallituksen ja työvaliokunnan ohjeiden mukaan  
• järjestö- ja yhteiskuntasuhteista 
• toimii hallituksen, työvaliokunnan ja talousvaliokunnan esittelijänä 
• johtaa ja koordinoi Liiton viestintää 
• hoitaa kansainvälisiä yhteyksiä 
 
Koulutuspäällikkö  
• johtaa Liiton koulutustoiminnan kehittämistä 
• on valiokuntien käytettävissä koulutuksen asiantuntijana  
• osallistuu sukellusnormien ja standardien kehittämiseen 
• toimii toiminnanjohtajan sijaisena 
 
Nuorisopäällikkö  
• johtaa nuorisotoiminnan alueellista ja valtakunnallista kehittämistä 
• on valiokuntien käytettävissä lasten ja nuorten toiminnan asiantuntijana 
 
Jäsensihteeri 

 vastaa 
• asiakaspalvelusta 
• ATK-rekisteristä 
• Liiton kotisivujen päivittämisestä 

 
Toimitussihteeri 
• vastaa Sukeltaja-lehden sisällön kokoamisesta ja yhteyksistä kirjoittajiin 
• toimii muun tiedottamisen tukena 

 
 
Liiton ja hallituksen kokoukset 2008 
 
Tapahtuma Aika Paikka Vastuutaho 
Hallituksen (järjestäytymiskokous)  19.1. Helsinki Toiminnanjohtaja 
Pohjoismaiden liittojen puhelinkokous 12.1.  Tanskan Liitto 
Hallitus (tilikokous) 8.3. Helsinki Toiminnanjohtaja 
Hallitus 18.4. Tampere Toiminnanjohtaja 
Kevätkokousseminaari 19.4. Tampere Toiminnanjohtaja 
Suunnittelukokous (hallitus/valiokunnat) 6.9. avoin Toiminnanjohtaja 
Hallitus 7.9. avoin Toiminnanjohtaja 
Hallitus 18.10. avoin Toiminnanjohtaja 
Syyskokousseminaari (K-U Sukeltajat) 18.-19.10. Järvenpää Toiminnanjohtaja 
Hallitus 13.12. Helsinki Toiminnanjohtaja 

  
 

Kotimaiset kokous-, koulutus- ja neuvottelupäivät 
 

Liiton edustaja osallistuu seuraaviin kokouksiin 
 
• Suomen Liikunta ja Urheilun vuosikokoukset  
• Nuoren Suomen vuosikokoukset, neuvottelut ja koulutuspäivät kutsuttaessa 
• Suomen Kuntoliikuntaliiton vuosikokoukset 
• Opetusministeriön järjestöpäivät 
• Olympiakomitean valtuuskunnan kokoukset 
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• Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliiton vuosikokoukset ja hallituksen 
kokoukset  

• Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepan) keskustoimikunnan ja 
työvaliokunnan kokoukset 

• Lajiliittojen jäsenpalaverit 
• Muut vuoden aikana järjestetyt kokous- ja koulutustilaisuudet harkinnan 

mukaan 
 
 
 

TALOUS 
 
Liiton varsinaisia rahoituslähteitä ovat 
• jäsenmaksut ja osallistumismaksut 
• tarvikevälitys   
• vakuutusmyynti 
• ilmoitusmyynti 
• yhteistyösopimukset 
• valtionapu 
 
 
 

SEURATOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA TUKEMINEN 
 
Seurojen toimintaedellytysten monipuolisuuden turvaamiseksi Sukeltajaliitto 
kehittää tasapuolisesti ja pitkäjänteisesti kaikkia sukellusharrastuksen osa-alueita. 
Liitto toimii jäsenseurojensa yhdyssiteenä ja edunvalvojana. Liiton ja seurojen 
sekä eri harrastemuotojen ja kilpailulajien välillä kehitetään tiivistä ja jatkuvaa 
vuorovaikutusta.  
 
Sukeltajaliitto seuraa sukelluksen kansainvälistä kehitystä ja huolehtii seurojen 
tarvitsemien palvelujen hankkimisesta, välittämisestä ja tuottamisesta. Liitto 
edistää sukellusseurojen perustamista ja tukee näiden toimintaa 

• harjoittamalla valistus-, neuvonta- ja koulutustyötä 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 harrastussukelluksen koulutus-, turvallisuus-, 

kilpailu-, palkitsemis-, antidoping- sekä eettisiä ja muita sääntöjä 
• julkaisemalla ja välittämällä seurojen tarvitsemaa koulutus- ja 

tiedotusmateriaalia 
• edustamalla jäseniään ulkomailla ja ylläpitämällä yhteyttä alan ulkomaisiin 

järjestöihin  
• tukemalla, ohjaamalla ja kannustamalla seurojen vapaaehtoistyötä 
• valvomalla ja kehittämällä sekä Liiton että seurojen järjestämän toiminnan 

laatua 
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ALUETOIMINTA 
 

Sukeltajaliitto kannustaa seuroja alueelliseen yhteistoimintaan ja pyrkii tuomaan 
seuroja tiiviimmin mukaan Liiton toiminnan suunnitteluun. 
 
 
  

ANTIDOPINGTOIMINTA 
 
Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan voimassa olevia urheilun 
antidopingsääntöjä. Liitto kehittää ja ylläpitää sukellusurheilun 
antidopingohjelmaa. 
 
Kaikki Liiton edustusurheilijat ja valmentajat sitoutuvat kirjallisesti noudattamaan 
Liiton antidopingohjelmaa. 
 
 
 

EETTINEN TYÖ 
 
Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan ja edistämään Sukeltajaliiton 
voimassa olevia eettisiä sääntöjä. 
 
Kirjallinen sitoumus eettisten sääntöjen noudattamisesta on eräs 
myöntämiskriteeri seurojen ohjaaja- tai kouluttajakorteille. Kirjallinen sitoumus 
eettisten sääntöjen noudattamisesta ja edistämisestä vaaditaan myös Liiton 
toimintaan osallistuvilta 

• valiokuntien jäseniltä 
• kouluttajilta 
• valmentajilta 
• muilta toimitsijoilta 

 
Mikäli toimintaan osallistuu alle 18-vuotiaita, sitoudutaan lisäksi noudattamaan 
lasten ja nuorten toiminnan eettisiä sääntöjä. 
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TASA-ARVO 
 
Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan ja edistämään tasa-arvoa ja 
tasapuolisia toimintatapoja. Liiton ja sen jäsenseurojen toimintaan ovat 
tervetulleita kaikki sukelluksesta kiinnostuneet riippumatta etnisestä taustasta, 
sukupuolesta, uskonnosta tai maailmankatsomuksesta.  
 
Valiokunnat ohjaavat ja opastavat seuroja tasapuolisen toiminnan periaatteiden 
noudattamisessa. 
 
Sukelluskurssin pääsyvaatimukset täyttävän henkilön on voitava osallistua 
koulutukseen tasapuolisesti. Jatkokoulutukseen voi osallistua minkä hyvänsä 
kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusorganisaation antaman 
riittäväntasoisen pohjakoulutuksen perusteella. 
 
Hallitukseen ja valiokuntiin pyritään asettamaan ehdolle henkilöitä, jotka 
edustavat jäsenistöä tasapuolisesti sukupuolijakaumaltaan ja alueellisesti sekä 
muulta taustaltaan. 
 
Erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden erityistarpeet huomioidaan tapauskohtaisesti. 
Jokaiselle tarjotaan mahdollisuus vedenalaisiin elämyksiin 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 kilpailutoiminnan suosituksia 
- ohjaamaan kilpailutoimintaa järjestäviä seuroja Lasten ja nuorten 

kilpailutoiminnan suositusten noudattamisessa 
 
 
 

YMPÄRISTÖN JA VEDENALAISEN KULTTUURIPERINNÖN 
SUOJELU 

 
Sukeltajaliitto ja sen jäsenet sitoutuvat tukemaan ja edistämään sukeltajien 
vastuuntuntoista vesistöjen ja vesialueiden käyttöä sekä ympäristönsuojelua. 
Sukeltaminen tarjoaa elämyksiä, joihin luonto kuuluu oleellisena osana.  

• Koulutuksessa ja sukellustapahtumissa otetaan huomioon 
ympäristökysymykset. 

• Seuroja kannustetaan kehittämään ympäristöasioihin liittyvää yhteistyötä 
alueensa ympäristöviranomaisten ja muiden ympäristöalan sidosryhmien 
kanssa. 

• Sukeltajaliiton jäseniä ohjataan toimimaan Liiton ympäristöohjelman 
tavoitteiden mukaisesti. 

 
Sukeltajaliitto ja sen jäsenet sitoutuvat kunnioittamaan laivanhylkyjä ja muita 
veden alle joutuneita kulttuurimuistomerkkejä. 

• Hylkyjä ei vahingoiteta. 
• Hylkyjen läheisyyteen ankkuroitaessa ollaan erityisen varovaisia. 
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• Hylyistä ei nosteta esineitä ilman hylyn omistajan lupaa. 
• Uudesta hylkylöydöstä tehdään aina asianmukainen ilmoitus viranomaisille. 
 
 

Itämeri-haaste 
 

Sukeltajaliitto on vastannut Turun ja Helsingin kaupunkien Itämeri-haasteeseen. 
Liitto on huolestunut Itämeren tilasta ja aikoo osaltaan tehdä voitavansa 
harrasteympäristömme tilan kohentamiseksi ja Itämeri-tietoisuuden lisäämiseksi 
sekä jäsenistömme että laajemman yleisön keskuudessa. Liitto on asettanut 
työryhmän laatimaan Sukeltajaliiton toimenpideohjelman Itämeren tilan 
kohentamiseksi. Itämeri tulee saamaan kärkihankkeen aseman vuoden 2008 
toimintasuunnitelmassamme.   
 
 

Sukelluksen vuosikymmenet Suomessa 
 

Sukeltajaliiton tavoitteena on saada talteen eri vuosikymmenten tärkeimmät ja 
mielenkiintoisimmat sukellusvarusteet ja -laitteet Suomen merimuseon 
kokoelmiin. Liitto tulee tekemään yhteistyötä merimuseon yhteyteen avattavan 
oppimiskeskuksen kanssa. 
 
 
 

STRATEGIATYÖ  
 
Liiton nykytila arvioidaan voimassaolevan strategian kannalta. Liiton uusi strategia 
valmistuu. 
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MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ  
 
Liitto panostaa nopeaan ja luotettavaan tiedotukseen. Liitto tiedottaa aktiivisesti 
jäsenseurojen ja tiedotusvälineiden suuntaan. Viestinnällisiä tavoitteita ovat lajin, 
sukellusseurojen ja niiden toiminnan markkinointi sekä sukellusharrastuksen 
tunnettuuden parantaminen. 
 
Toiminnanjohtaja johtaa ja koordinoi Liiton viestintää viestintästrategian 
mukaisesti. Koulutuspäällikkö ja nuorisopäällikkö vastaavat viestinnästä omilla 
sektoreillaan. Valiokuntiin nimetään viestintävastaavat. 
 
Sisäisen tiedotuksen kanavat 
  
• Sukeltaja-lehti 
• www.sukeltaja.fi 
• Seurakirjeet 
• Norppa-posti 
• Kouluttaja-posti 
• lajikohtaiset tiedotteet  
• Sukelluskouluttajapäivä 
• vuosikokoukset 
• seura- ja aluekäynnit tarvittaessa/pyydettäessä 
 
Ulkoisen tiedotuksen kanavat 
 
• Sukeltaja-lehti 
• www.sukeltaja.fi 
• Liiton esitteet 
• messut ja muut vastaavat tilaisuudet 
• seurojen tapahtumat 
• Lehdistötiedotteet /-tilaisuudet 
• Urheilukalenteri 
• TV ja radio 
• SLU:n viestintäkanavat 
 
 

Sukeltaja-lehti 
 
Sukeltaja-lehti jaetaan jäsenetuna Sukeltajaliittoon kuuluvien seurojen jäsenille. 
Lisäksi lehteä levitetään irtomyyntiin R-kioskeihin ja laajaa lehtivalikoimaa 
myyviin ostoskeskuksiin kautta maan. Lehteä uudistetaan viestintästrategian 
mukaisesti.  
 
Sukeltaja-lehden sisällön suunnittelusta vastaa toimitusneuvosto. Toimitussihteeri 
kokoaa aineiston ja tilaa jutut, pitää yhteyttä lehden sidosryhmiin ja toimii myös 
Liiton muun tiedotuksen tukena. Ilmoitusmyynti on ulkoistettu. Lehden toteuttaa 
ulkopuolinen viestintäyritys, Kumppania Oy. 
 
Lehden toimitusneuvoston vastuulla on myös sukelluskuvauksen kilpailutoiminta. 
Sukelluskuvauksen SM-kilpailut järjestetään vuosittain ja toimitusneuvosto vastaa 
PM-kilpailujen järjestelyistä joka neljäs vuosi. Vuonna 2008 on Suomen vuoro 
vastata järjestelyistä. 
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Suhdetoiminta 
 
• neuvottelut  
• yhteistyökumppaneiden huomioiminen 
• huomionosoitukset 
• seurojen merkkipäivät  
• Sukeltaja-lehden vapaakappaleet 
 
 

Seurojen tiedotustoiminnan tukeminen 
 
Seurojen esilläoloa paikallisissa Suomi Vesillä -tapahtumissa tai vastaavissa 
tuetaan tarjoamalla käyttöön esitteitä ja muuta PR-materiaalia. 
 
Seurojen on mahdollista saada järjestämistään tapahtumista ja koulutuksista 
ilmoitus www.sukeltaja.fi -sivujen tapahtumakalenteriin.  

 
 
 

SIDOSRYHMÄT 
 

Jäsenyydet 
 
• Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS) 
• CMAS Europe 
• European Underwater Federation (EUF) 
• Nuori Suomi 
• Suomen Kuntoliikuntaliitto, Kunto  
• Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU) 
• Suomen Olympiakomitea 
• Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH)  
• Urheilutyönantajat 
• Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) 
 
 

Muita sidosryhmiä 
  

• Association Internationale pour le Développement de l'Apnée (AIDA) 
• Divers Alert Network (DAN) 
• Liikunnan kehitysyhteistyö, Liike 
• Merentutkimuslaitos 
• Meriturva 
• Merivoimat 
• Metsähallitus 
• Museovirasto 

- Meriarkeologian yksikkö 
- Suomen merimuseo 

• National Association of Diving Instructors (NAUI) 
• Opetusministeriö 
• Pelastusopisto 
• Oy Silja Line Ab 
• Sisäasiainministeriö 
• Sukellustarvikeliikkeet 
• Suomen Antidopingtoimikunta ADT 
• Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) 
• Suomen Punainen Risti (SPR) 
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• Suomen Sukellus- ja ylipainelääketieteellinen yhdistys (SSLY) 
• Ulkoilufoorumi 
• Urheiluopistot 
• Vakuutusyhtiö Pohjola 
• Ympäristöministeriö 
 
 

Kansainvälinen toiminta 
 
• Liitto on täysivaltaisena jäsenenä kansallisten sukellusliittojen kattojärjestössä 

CMAS:ssa ja Euroopassa toimivien harrastussukellusorganisaatioiden 
järjestössä EUF:ssä. Liitto on Myös CMAS Europen jäsen. 

• Liitto pitää jatkuvaa yhteyttä pohjoismaisiin liittoihin.  
• Liitto osallistuu pohjoismaisten liittojen puhelinkokoukseen tammikuussa. 
• Liitto seuraa alan kansainvälistä kehitystä osallistumalla kansainvälisiin 

tapahtumiin. 
• Liitolla on kansainvälisiä tuomareita uppopallossa, räpyläuinnissa ja 

vapaasukelluksessa sekä edustajat CMAS:n uppopallo- ja teknisessä 
valiokunnassa sekä AIDA:n koulutusvaliokunnassa. 

• Liiton koulutuspäällikkö toimii NAUI:n alue-edustajana (NAUI Regional 
Representative) Suomessa.   
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NUORISOVALIOKUNTA 
 

Visio ja painopistealueet 
 
Nuorisovaliokunta uudistuu vuoden 2008 aikana. 

• Valiokunnan kokoonpanoa pyritään laajentamaan siten, että se kattaa 
kaikki Liiton osa-alueet. 

• Nuorisovaliokunnan koulutustoimintaa jatkavat ja kehittävät 
liittokouluttajat. Liittokouluttajat kehittävät Sukeltajaliiton 
snorkkelisukelluskoulutusta ja toimivat ohjaaja- ja kouluttajakursseilla 
kouluttajina. 

• Kummiseuratoiminnalla tuetaan sukellusseurojen toimintaa. Seurakummit 
tukevat nuorisotoimintaa järjestäviä seuroja toiminnan ylläpitämisessä ja 
kehittämisessä. 

 
 

Lajin kehittäminen 
 

Nuoret pinnan alle -materiaali 
• Vuonna 2007 valmistuneen materiaalin käyttöönottoa seuratasolla 

tuetaan kummiseuravierailuilla ja lajiesittelyillä. Materiaalia kehitetään 
seurojen toiveiden pohjalta. 

• Hankkeeseen liittyen tuotetaan Nuoren Suomen harrastemanagerin 
käsikirjaan sukelluksen lajiosuus. 

 
Ohjaaja- ja kouluttajakoulutus 

• Norppaohjaajakurssi 8.–10.2.2008  
• Norppaohjaajakurssi, syksy 
• Kuuttiohjaajakurssi, syksy 
• Snorkkelisukelluskouluttajakurssi, syksy 
• Ohjaajien infopäivä, kevät 
• Norppaohjaajien ensiapukurssi, DAN BLS Provider, Ohjaajien infopäivän 

yhteydessä 
 
 

Valiokunnan sisäinen koulutus 
 

Nuorisovaliokunnan liittokouluttajien kouluttaminen 
• Koulutetaan kaksi uutta snorkkelisukelluskouluttajakurssien kouluttajaa, 

kaksi norppaohjaajien kouluttajaa sekä yksi kuuttiohjaajien kouluttaja. 
• Nuorisovaliokunnan liittokouluttajat osallistuvat kouluttajakoulutuksen 

teemapäivään 29.–30.3.2008. 
 
 

Kehittämishankkeet 
 

Kummiseurat 
• Seurakummit toimivat nuorisotoimintaa tekevien seurojen apuna ja tukena. 

Kummiseuratoiminnalla halutaan myös lähentää alueiden sukellusseuroja 
keskenään. Haetaan paikallistason aktiiveja. 

 
Sinettiseurat 

• Sinettiseuroihin tehdään tarvittavat auditoinnit ja sinettivierailut. 
• Sinettiseurojen yhteinen tapaaminen keväällä 
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Materiaalit 
• Nuoren sukeltajan ohjaajan oppaan uudistusyö on aloitettu jo vuonna 

2007. Vuoden 2008 aikana työtä jatketaan ja materiaali painetaan vuoden 
2008 loppuun mennessä. 

• Nuoren sukeltajan oppaan kehitystyötä aloitetaan vuoden 2008 aikana.  
• Vuoden 2008 aikana painetaan ruotsinkielinen Kuuttikirja. 
• Nuoren Suomen harrastemanagerin käsikirjaan kirjoitetaan lajiosuus. 

 
 

Tapahtumat 
• Kevään Norpparalli 
• Syksyn Norpparalli 
• Valtakunnallinen Norppaleiri 
• Kansainvälinen Norppaleiri, Tanska 

 
 

Tiedotus 
Valiokunta tiedottaa 

• Norppaposti 
• Kouluttajaposti 
• Kummiseuraviestit 
• Sinettiseuraviestit 
• Liiton internetsivut 

 
 

Kokoukset 
• Asiantuntijaryhmä 
• Liittokouluttajat 
• Kummit 
• Yhteiset kokoukset ja palaverit 
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Tapahtumakalenteri 
 
Tapahtuma Aika Paikka Osallistuja- 

tavoite 
Vastuutaho 

Norppaohjaajakurssi 
 

8.–10.2. Varala 15  

Norppaohjaajakurssi 
 

syksy Varala 
(avoin) 

15  

 
Kuuttiohjaajakurssi 

loka-
marraskuu 

Varala 
(avoin) 

10?  

Snorkkelisukelluskouluttajakurssi syksy Eerikkilä 
(avoin) 

10 (avoin)  

Ohjaajien infopäivä kevät avoin avoin Valiokunta 
Sinettiristeily syksy   Valiokunta ja Nuori 

Suomi 
DAN BLS Provider kurssi 
Norppaohjaajille 

kevät, 
ohjaajien 
infopäivän 
yhteydessä 

 10 Valiokunnan 
kouluttajat 

Norpparalli kevät    
Norpparalli syksy    
Norppaleiri heinä-

elokuu 
   

Kansainvälinen leiri avoin Tanska   
Kouluttajakoulutuksen 
teemapäivä Liittokouluttajille 

29.–30.3. Varala  Nuorisovaliokunta 
Tekninen 
valiokunta, muut 
kouluttaja-
koulutusta 
järjestävät 
valiokunnat 
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UPPOPALLOVALIOKUNTA  
 
Valiokunta kehittää norppatoiminnasta ulos kasvaville nuorille soveltuvia 
toimintamuotoja ja järjestää tähän tähtäävää ohjaajakoulutusta. Uppopallon 
harrastustoimintaa pyritään laajentamaan ja saamaan lisää harrastajia mukaan 
Liiton järjestämiin uppopallosarjoihin. Myös naisten sarjatoiminta pyritään 
käynnistämään uudelleen.  
 
Painopisteet 
• Nuorisotoiminnan kehittäminen 

- lajin esittely nuorten tapahtumissa 
- seurojen nuorisotoiminnan tukeminen 
- nuorisoleirien järjestäminen 

• Tuomarikoulutus 
 
Kilpailutavoitteet 
• Miesten ja naisten maajoukkueiden finaalipaikka PM-kilpailuissa 
• Nuorten maajoukkue sijoittuu mitalisijalle Eurocup-turnauksessa 
 
 

Nuorisotoiminta 
 
• Valiokunta tekee nuorisolle lajia tunnetuksi yhteistyössä nuorisovaliokunnan 

kanssa osallistumalla esim. Norpparallien ohjelmaan sekä norppaohjaajien 
koulutukseen.   

• Valiokunta järjestää kolme nuorisoleiriä, jotka on suunnattu uppopalloa 
aloitteleville nuorille. 

 
 
Valmentajakoulutus 

 
• Valiokunta kouluttaa nuorten maajoukkuevalmentajia SLU:n alueellisilla 

valmentajakursseilla. 
• Kiinnostuneille seuroille jaetaan uppopalloinfopaketti. 

 
 

Tuomarikoulutus 
 
• Sarjoihin osallistuvia joukkueita edellytetään saattamaan tuomaritilanne 

vastaamaan uppopallon kilpailumääräyksiä sarjakauden 2007–2008 aikana. 
Tämän varmistamiseksi valiokunta järjestää kaksi B-tuomarikurssia ja 
tarvittavan määrän C-tuomarikursseja. 

• Kannustetaan seuroja panostamaan tuomaritoiminnan kehittämiseen ja 
aktivoimaan tuomareita, jotta saadaan myös tarvittava määrä A-tuomareita.  

• Uppopallosarjojen tuomarilistat laaditaan siten, että aktiivisesti toimivien 
tuomarien määrä kasvaa. 

• Uppopallon uudistuvien kansainvälisten sääntöjen myötä järjestetään 
sääntökoulutusta jo toimiville tuomareille. 

 
 

Kilpailut 
 
• Pelataan SM-sarja, I-divisioona, II-divisioona, seniorien SM-sarja, naisten 

SM-sarja, sekä A- ja B-nuorten SM-sarjat.  
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• Valiokunta lähettää miesten ja naisten joukkueet PM-kilpailuihin Ruotsiin 
sekä nuorten joukkueen Eurocup-turnaukseen Saksaan. 

 
 
Tiedotus 

 
• Sukeltaja-lehti   
• www.sukeltaja.fi 
• pidetään omaa postituslistaa seurojen uppopalloyhteyshenkilöihin 

 
 

Kokoukset 
 
Valiokunta kokoontuu vähintään 4 kertaa ja pitää tarvittaessa lisäkokouksia. 
Valiokunnan edustajat osallistuvat pyynnöstä muiden valiokuntien kokouksiin ja 
kutsuvat omiin kokouksiin tarvittaessa edustuksen muista valiokunnista. 
 
 

Eettiset säännöt 
 
Valiokunta sitoutuu noudattamaan Liiton eettisiä sääntöjä. Vastuuhenkilöt – 
kouluttajat, ohjaajat, valmentajat, muut toimitsijat – sitoutuvat noudattamaan 
eettisiä sääntöjä kirjallisesti. 
 
 

Lasten ja nuorten kilpailutoiminta 
 
Valiokunta sitoutuu 
• noudattamaan Lasten ja nuorten kilpailutoiminnan suosituksia 
• ohjaamaan kilpailutoimintaa järjestäviä seuroja Lasten ja nuorten 

kilpailutoiminnan suositusten noudattamisessa. 
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Tapahtumakalenteri 
 
Tapahtuma Aika Paikka Osallistujatavoite Vastuutaho 
Rixu-Cup 5.1.    Riihimäki 100  R.Rantamäki 

II Divisioona 
  

26.1.   100  K. Slotte 
  

SM-sarja, 
Divisioona   

19.2.   195  K. Slotte 
  

Naisten ja miesten  
PM-kisat 

23.2. 
  

Ruotsi 
  

30  
  

  

Nuorten ja ikämiesten 
SM 

1.3. 
  

  
  

70  
  

K. Slotte 
  

SM-sarja, 
Divisioona   

8.3.   195  K. Slotte 
  

II Divisioona 15.3.   100  K. Slotte 
SM-sarja 
Semifinaalit 

29.3. Pirkkola 
Helsinki 

100  K. Slotte 
  

SM-sarja, 
Divisioona 
Finaalit 

12.4. Pirkkola 
Helsinki 
  

134  K. Slotte 
  
  

Susiraja-cup 14.6. Joensuu 40  H. Sinkkonen 
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RÄPYLÄUINTIVALIOKUNTA 
 

Visio ja painopistealueet 
 
Valiokunta huolehtii räpyläuinnin kilpailutoiminnasta ja kouluttaa nuoria lajin 
pariin.  
 
Painopisteet 

• nuorisotoiminta ja harrastajamäärän kasvattaminen 
• valmentaja- ja tuomarikoulutus 
• kansainvälinen toiminta 

 
Kilpailutavoitteet 

• osallistuminen EM-kisoihin Unkarissa. Yksi mitali ja kaksi finaalipaikkaa 
kilpailuissa.  

• paras maa PM-kisoissa sekä hyvä menestyminen Baltic Sea Championships 
-kilpailuissa. 

 
 

Lajin kehittäminen 
 
Valiokunta 

• vie lajitietoutta seuroihin järjestämällä alueellisia esittelytilaisuuksia 
• esittelee lajia uimaseuroille 
• välittää harjoitus- ja kilpailuvarusteita seurojen ja kilpailijoiden tarpeisiin 
• kouluttaa räpyläuintiohjaajia, joiden tehtävänä on tuoda lajia tunnetuksi 

omissa seuroissaan 
• uusien, aloittelevien räpyläuintiseurojen tukeminen 
• uusien aloittelevien uimareiden koulutus ja leiritys 

 
 

Valiokunnan sisäinen koulutus 
 
valiokunta 

• laatii ohjaajien ja valmentajien tasokurssit I ja II 
• laatii tuomarien tasokurssi I:n 
• kouluttaa uusia ohjaajia, valmentajia ja tuomareita 
 

 
Kehittämishankkeet 

 
Valiokunta 

• laatii ja tekee lajin esittely ja koulutusvideon 
• laatii räpyläuinnin valmentajan II-tasokurssin 
• järjestää seurojen lajivalmentajille jatkokoulutusta 
• antaa kilpailuja järjestäville seuroille tuomarikoulutusta 

 
 
Tapahtumat 

 
Koulutus- ja valmennusleirit 
 
Valiokunta 

• järjestää A-maajoukkueelle yhden ja koko PM-joukkueelle kaksi leiriä sekä 
viikonloppuleirejä 
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• järjestää alkusyksyllä norppaohjaajille, valmentajille ja uimareille lajiin 
tutustumis- ja valmennusleirin. 

 
Kilpailut 
 
Valiokunta 

• järjestää Nuori Suomi Cup -kilpailuja  
• antaa maajoukkueelle mahdollisuuden osallistua kansainväliseen kilpailuun 
• järjestää SM-kisat  
• järjestää Itämeren maiden Baltic Sea Championships -kilpailut Kouvolassa. 

Samassa yhteydessä uidaan myös pohjoismaisista mestaruuksista. 
• lähettää joukkueen nuorten EM-kilpailuihin Egeriin Unkarissa. 

 
 

Tiedotus 
 

• sähköpostilistat räpyläuinnista kiinnostuneille 
• www.sukeltaja.fi  
• Sukeltaja-lehti  
• norppaposti 
• lisää lajista kiinnostuneet uimaseurat sähköpostilistalle 

 
 

Kokoukset 
 

• Valiokunta kokoontuu SM-kilpailujen ja leirien yhteydessä sekä pitää 
puhelinkokouksia tarpeen mukaan. 

• Baltic Cup -kilpailujen yhteydessä pidetään räpyläuinnin mini-PM-kokous. 
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Tapahtuma- ja kilpailukalenteri 
 

Tapahtuma Aika Paikka 
Osallistuja-
tavoite 

Vastuutaho 

SM-kilpailut  19.–20.1.  Tampere 50 
TaUrsu + 
RRDC/Turkka 

Nuori Suomi Cup  16.2.  Riihimäki/Tuusula 25 Aquana/K-US 

Tuomarikurssi taso I  15.3.  Kuusankoski 10 valiokunta 

PM-leiri  13.–16.3.  Kuusankoski 20 valiokunta 

Baltic Sea Championships  
-kilpailut 

 5.–6.4.  Kouvola 100  KoU + valiokunta 

Lajin esittely  huhtikuu  avoin 100 valiokunta/nuorisovk 

Aloittelijoiden ja ohjaajien 
leiri 

25.-27.4.  Kuusankoski 20 valiokunta 

Nuori Suomi Cup 4.5.  Pori 25 PURS 

Huippujen leiri kesäkuussa  10 valiokunta 

EM-kilpailut  heinä-elok.  Eger, Unkari 9 valiokunta 

Nuorten MM-kilpailut  8.–15.8.  Neiva, Columbia 3 valiokunta 

Aloittelijoiden ja ohjaajien 
leiri 

 19.–21.9.  Kuusankoski 20 valiokunta 

Maajoukkueen syysleiri  24.–26.10.  Kuusankoski 25 valiokunta 

Nuori Suomi Cup  26.10.  Kouvola 30 
KoU/Vesikot/ 
Kotikuusi 

Lajiesittelyjä   avoin avoin 100 
Nuoriso- ja 
räpyläuintivalio-
kunnat 

Nuori Suomi Cup  29.11. Tampere 30 TaUrsu+RRDC/Turkka 
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VAPAASUKELLUSVALIOKUNTA 

 
Valiokunta kehittää vapaasukelluksen kilpailutoimintaa ja koulutusjärjestelmää 
sekä tukee muuta sukelluskoulutusta. 
  
Painopisteet 
• vapaasukelluksen koulutusohjelman ja -materiaalin kehittämisprojekti 
 
Kilpailutavoitteet 
• maailmanmestaruuskilpailuissa sijoittuminen kolmen parhaan joukkoon 

miesten ja naisten sarjassa 
 
 

Kilpailut 
 
• Valiokunta lähettää osanottajat MM-kilpailuihin 
• Vuonna 2008 järjestetään joukkuekilpailut, joihin lähetetään kolmihenkinen 

joukkue miehistä ja naisista 
• Lisäksi tai vaihtoehtoisesti (jos kisat ovat liian kalliit) maajoukkue voi kilpailla 

muissa korkean profiilin kansainvälisissä kisoissa 
 
Valiokunta järjestää Suomen mestaruuskilpailut allaslajeissa maalis-huhtikuussa 
sekä syvyyssukelluskilpailut heinäkuussa. 
 
 

Leirit 
 
Valiokunta järjestää yhden allassukellusleirin Lahdessa ja yhden avovesileirin. 
Valiokunnan järjestämien leirien painotus on uuden tiedon hankkiminen tai 
kehittäminen, eli pyritään saamaan jonkin alan erityisosaaja kertomaan meille 
jotain uutta. Uusien sukeltajien tutustuttaminen lajiin jätetään selkeämmin 
seurojen tehtäväksi. 
 
Esimerkkeinä Peter Pedersenin monotekniikkaleiri vuonna 2005, Sebastien 
Muratin kurssi 2006, Christer Sundqvistin kutsuminen kertomaan urheilijan 
ravitsemuksesta vuonna 2006, psyykkisen valmennuksen kurssi 2007 ja Martin 
Stepanekin syvyyssukellus kurssi 2007. 
 
Allasleirin aiheena voisi olla esim. urheilijan valmentaminen ja valmentautuminen. 
Kuinka vapaasukellukseen voitaisiin soveltaa vakiintuneempien urheilulajien 
omaista harjoittelua. 
 
Vuonna 2008 maajoukkuetoiminnassa panostetaan enemmän harjoitteluun ja 
maajoukkueelle pyritään järjestämään harjoitusleirejä selkeästi aiempia vuosia 
enemmän. Kevättalvella 2 hallileiriä ja ainakin yksi avovesileiri. 
 
 

Koulutus 
 
Valiokunta ei järjestä varsinaisia vapaasukelluskursseja vaan vastuu niistä 
jätetään vapaasukellusseuroille (esimerkiksi FDTF ja Biosukeltajat). Valiokunta 
keskittyy kouluttajakoulutuksen kehittämiseen. 
 
Valiokunta viimeistelee kurssien järjestämisohjeet ja kehittää edelleen kouluttajan 
tukimateriaalia. Valiokunta tekee yhteistyötä AIDA:n kanssa koulutusmateriaalien 
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kehittämiseksi ja kaksi valiokunnan jäsentä on myös AIDA:n Education 
Comissionin jäseniä. 
 
Vuonna 2008 järjestetään kouluttajakurssi. Tavoitteena olisi saada Suomeen 
ensimmäiset AIDA:n koulutusputken kokonaan läpi käyneet kouluttajat. 
Valiokunta ei enää vastaa kaikista kuluista vaan kouluttavien seurojen oletetaan 
osallistuvan kurssin kuluihin tuntuvasti. 
 
Kouluttamisessa pullonkaulaksi on ilmennyt kouluttajien kokemuksen puute ja sitä 
myötä haluttomuus aloittaa kouluttaminen. Valiokunta pyrkii pohtimaan 
menetelmiä kuinka saattaa kouluttajat tämän alkukynnyksen yli tekemällä 
byrokratiasta mahdollisimman helppoa ja tarjoamalla tukea ja neuvoja kurssin 
vetämiseen aiempaa enemmän vuosittaisessa kouluttajien tapahtumassa. Mikäli 
mahdollista aloittelevia kouluttajia pitäisi saada mukaan seuraamaan 
kokeneemman kouluttajan kurssin vetämistä, jolloin kynnys laskisi. 
 
Vuoden lopussa järjestetään kouluttajaleiri, jossa aktiivisille kouluttajille 
päivitetään uusinta tietoa ja käydään läpi esim. muuttuneet kouluttajamateriaalit 
ja käytännöt sekä pyritään tarjoamaan syventävää tietoa jollakin kouluttamisen 
erityisalueella (esim. esiintymistaito tms. teema) 
 
 

Tiedotus 
 
• Sukeltaja-lehti 
• www.freedivingfinland.net 
• Freediving Team of Finland ry:n keskustelupalsta 
• Freediving Team of Finland ry:n sähköpostilista 
• tiedotusvälineet 
• Kouluttaja-tiedote, seurakirje ja Norppaposti 
• www.sukeltaja.fi 
• esiintyminen yleisissä tiedotusvälineissä 
 
 

Kokoukset 
 
Vapaasukellusvaliokunta kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa. Kokoukset 
voidaan pitää puhelinkokouksina. 
 
 

Eettiset säännöt 
 
Valiokunta sitoutuu noudattamaan Liiton eettisiä sääntöjä. 
• Vastuuhenkilöt – kouluttajat, ohjaajat, valmentajat, muut toimitsijat – 

sitoutuvat noudattamaan eettisiä sääntöjä kirjallisesti. 
• Mikäli toimintaan osallistuu alle 18-vuotiaita, sitoudutaan lisäksi noudattamaan 

lasten ja nuorten toiminnan eettisiä sääntöjä. 
 
 

Antidopingohjelma 
 
Sekä kilpailijat että valmentajat sitoutetaan kirjallisesti noudattamaan Liiton 
antidopingsääntöjä. 
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Tapahtuma- ja kilpailukalenteri 
 

Tapahtuma Aika Paikka 
Osallistuja-
tavoite 

Vastuutaho 

SM-allaskilpailut Maaliskuu 2008 Helsinki 20 Simo Kurra 
SM-syvyyskisat Heinäkuu 2008 Asikkala 15 avoin 
AIDA MM-kisat Syksy 2008 Avoin 7 Susanna Saari 
Kouluttajakurssi Syksy 2008 Avoin 4 Kalle Rajala 

Maajoukkueleiri 1 Tammikuu 2008 Lahti 8 
Susanna 
Saari/valmentaja 

Maajoukkueleiri 2 Huhtikuu 2008 Tampere 8 
Susanna 
Saari/valmentaja 

Maajoukkueleiri 3 Heinäkuu 2008 
Asikkala tai 
Rappukallio 

8 Antero Joki/valmentaja 

Kouluttajaleiri Elo-syyskuu 2008 Kaatiala 12 Kalle Rajala 
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SUKELLUSKALASTUSVALIOKUNTA  
 
Valiokunta vastaa harrastus- sekä kilpailutoiminnan järjestämisestä ja lajin 
kehittämisestä Suomessa. Valiokunta pitää huolta siitä, että kilpailu- ja 
turvallisuussäännöt sekä kilpailujen järjestelyohjeet ja tulosseuranta ovat ajan 
tasalla ja vastaavat rajusti kasvavan harrastajamäärän vaatimuksia. Valiokunta 
seuraa kansainvälistä kehitystä, ylläpitää suhteita eri maiden 
sukelluskalastusjärjestöihin ja tukee kansainvälisiin kilpailuihin osallistumista. 
 
Painopisteet 
 
• kilpailutoiminnan kehittäminen 
• lajin turvallisuuden kehittäminen 
• nuorisotoiminnan kehittäminen ja seurojen nuorisointrot 
• lajin esittely seuroille 
• lajidokumentointi sekä lajin tunnettuuden ja arvostuksen lisääminen  
• tieteellinen yhteistyö Merentutkimuslaitoksen kanssa 

 
Kilpailutavoitteet 

 
• Päästä mukaan MM-kilpailuihin jonotuspaikalta ja joukkuekilpailussa 

sijoittuminen kahdeksan parhaan maan joukkoon  
• Kristiansund Cup -kilpailuissa yksi kilpailija ja yksi joukkue kolmen parhaan 

joukkoon  
• Itämeren mestaruuskilpailujen yksilö- ja joukkuekilpailun voitto 
• PM-kilpailujen yksilö- ja joukkuekilpailun voitto 

 
 

Kilpailut 
 
Tavoitteena on pitää Suomi Pohjois-Euroopan johtavana 
sukelluskalastusmaana. 
 
Valiokunta 
• kehittää kilpailu- ja turvallisuussääntöjä  
• kouluttaa uusia seuroja kilpailujen järjestäjiksi 
• lähettää seurajoukkueita eurooppalaisiin kilpailuihin 
• lähettää osallistujia Viron mestaruuskilpailuihin  
• tukee maajoukkueen osallistumista kansainvälisiin CMAS-kilpailuihin 

 
MM-kilpailut 
 
MM-kilpailut syyskuussa Venezuelassa ovat kauden kilpailullinen päätavoite, mikäli 
Suomi pääsee kolmannelta varapaikalta kilpailuihin mukaan.  
• Kilpailuihin lähetetään Suomesta 5 hengen joukkue 

- joukkueen kokoonpano päätetään vuoden 2007 kotimaan 
rankingkilpailujen sekä PM ja Kristiansund Cup -kilpailujen 
menestyksen pohjalta  

• Kilpailullisten tavoitteiden lisäksi tavoitteena on myös syventää 
kansainvälisiä suhteita ja tuoda Suomea esiin sukellusmaana. 

• Mikäli samaan aikaan järjestetään naisten MM-kilpailut, lähettää valiokunta 
niihin yhden osallistujan. 

 
 



 
   
 
 

25 

Lajin kehittäminen 
 
Valiokunta varautuu harrastajamäärän rajuun kasvuun  
• turvallisuussääntöjä ja ohjeita jaellaan seuroille ja lajista kiinnostuneille 

 
Lajin tunnettuutta parannetaan. Valiokunta 
• järjestää lajiesittelyitä seuroille 
• järjestää Hangossa sukelluskalastusgaalan, jossa uusia harrastajia 

opastetaan lajiin 
 
 

Nuorisotoiminta 
 
Valiokunta kehittää lajia yhteistyössä nuorisovaliokunnan kanssa. 
• esitellään lajia nuorille ja heidän ohjaajilleen 
• järjestetään introsukelluksia merelle nuorisoryhmän kanssa 
• kehitetään nuorille sopivia harrastusmuotoja 
• järjestetään nuorisotapahtumissa harppuuna-ammuntoja allasolosuhteissa 
• kiinnitetään huomiota 15–18 -vuotiaiden harrastajien ja kilpailijoiden 

erikoistarpeisiin 
 
 

Tiedotus 
 

• Sukeltaja-lehti ja kansainväliset lehdet mm. Apnea 
• Lajin sisäinen tiedotus harrastajaseurojen välillä sähköpostitse 
• www.teamkampela.com 
• www.sukeltaja.fi-sivuille sukelluskalastusosio 
• sanoma- ja aikakauslehdet 
• radio ja TV 

 
 

Kokoukset 
 
Valiokunta pitää vuoden aikana vähintään kaksi kokousta. 
 
 

Eettiset säännöt 
 

Valiokunta sitoutuu noudattamaan Liiton eettisiä sääntöjä. 
 
• Vastuuhenkilöt – kouluttajat, ohjaajat, valmentajat, muut toimitsijat –

sitoutuvat noudattamaan eettisiä sääntöjä. 
• Mikäli toimintaan osallistuu alle 18-vuotiaita (15–17-vuotiailta vaaditaan 

kilpailutoimintaan vanhempien kirjallinen suostumus), sitoudutaan lisäksi 
noudattamaan lasten ja nuorten toiminnan eettisiä sääntöjä. 

 
 

Lasten ja nuorten kilpailutoiminta 
 
Valiokunta sitoutuu 
• noudattamaan Lasten ja nuorten kilpailutoiminnan suosituksia 
• ohjaamaan kilpailutoimintaa järjestäviä seuroja Lasten ja nuorten 

kilpailutoiminnan suositusten noudattamisessa 
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Antidopingohjelma 

 
• Valiokunta ja kilpailijat sitoutuvat noudattamaan Liiton antidopingohjelmaa. 

 
 
Tapahtuma- ja kilpailukalenteri 

 

Kotimaa 
 

Tapahtuma 
Aika 
(alustava) 

Paikka 
Osallistuja-
tavoite 

Vastuutaho 

Dödörens Cup kesäkuu Hanko 40 Team Kampela/Matti Pyykkö 
Porkkala Cup kesäkuu Porkkala 40 Team Kampela/Jukka Rapo 
Jaskan Muistokisa heinäkuu Sisävesi 35 Lahden Pingviinit/Pekka Niemelä 

SM-kilpailut heinäkuu Rauma 
45 Valiokunta + Raumameren 

Sukelluskerho/Jukka Levonen 

Saaristomeri Open elokuu 
Nauvo/ 
Korppoo 

35 
Saaristomeren Sukeltajat 

Spearpoint Hanko 
Cup elokuu Hanko 

40 Valiokunta/Kirkkonummen 
Calypso 

Siika Cup syyskuu 
Kirkko-
nummi 

40 
Calypso/ Stig Gustavsson 

Sukelluskalastus 
Gaala elokuu Hanko 

80 
Team Kampela/Valiokunta 

Nuorisointrosukellus 
I kevät Porkkala 

20 Kirkkonummen 
Calypso/Valiokunta 

Nuorisointrosukellus 
II kevät Porkkala 

20 Kirkkonummen 
Calypso/Valiokunta 

Huippukokous 2008 
Helmi/ 

maalisk. Rauma 
15 

Valiokunta 
 
Kansainväliset 
 

Tapahtuma Aika Paikka 
Osallistuja-
tavoite 
(suomalaisia) 

Vastuutaho suomessa 

Viron tasavallan 
mestaruuskilpailut kesäkuu Lohusalu 

15 Team Kampela/Ville 
Lahikainen 

Kristiansund cup elokuu Norja 15 Team Kampela/valiokunta 
Itämeren 
mestaruuskilpailut syyskuu Norja 

10 
Valiokunta 

Silver Amphora syyskuu Bulgaria 5 Valiokunta 
MM-kilpailut lokakuu Venezuela 5 Valiokunta 
New years cup joulukuu Croatia 5 Valiokunta 
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TURVALLISUUSVALIOKUNTA  
 
 
Painopistealueet 
 

Ensiapukoulutus: 
• järjestelmän kehittäminen 
• kouluttajakoulutuksen jatkaminen ja ensiapukoulutuksen koordinointi 

seuraavalle alatasolle 
• ensiapukoulutuksen aloittaminen seuratasolla (DAN-ensiapukouluttajat) 
• koulutusmateriaalin tuottaminen ja julkaisu 
• kaluston käytön koordinointi 
• Turvaohjeen käyttöönotto 
• Sukeltajapäivien ohjelman sisällön muuttaminen palvelemaan myös 

kouluttajien tarpeita 
• Vapepa-koulutukseen liittyvä rikospaikkakoulutus etsinnöissä 

 
 
Vapepa 
 

Valiokunta ylläpitää ja päivittää Vapepa-koulutusmateriaalia. Valiokunta nimeää 
osallistujat SPR:n valtakunnalliseen VAK-seminaariin. Valiokunta järjestää yhden 
Vapepa-sukeltajakurssin. Valiokunta kutsuu Vapepa-sukelluskouluttajiksi sopivaksi 
katsomiaan henkilöitä. 

 
 
Ensiapukoulutus 
 

Valiokunta koordinoi yhdessä Sukeltajaliiton koulutuspäällikön kanssa 
Sukeltajaliiton ensiapukoulutusta. Sukeltajaliiton kouluttamat DAN instructor 
trainerit järjestävät yhden DAN ensiapukouluttajakurssin ja vuonna 2007 
koulutetut DAN-ensiapukouluttajat jokainen vähittäin yhden perustason 
ensiapukurssin. Valiokunta koordinoi Sukeltajaliiton käyttöön tulevan 
ensiapukoulutuskaluston käyttöä. 

 
 
Tapahtumaraportointi 
 

Valiokunta käsittelee saapuneet raportit, ylläpitää raporttiyhteenvetoa ja 
tarvittaessa konsultoi muita valiokuntia ja asiantuntijoita raporttikäsittelyssään. 
Kaikista saapuneista raporteista laaditaan palaute raportin antajalle. Saapuneet 
raportit käsitellään Sukeltaja-lehdissä ja sukeltajapäivillä. 

 
 
Sukelluskouluttajapäivä 
 

Valiokunta osallistuu omalta osaltaan helmikuussa järjestettävään 
sukelluskouluttajapäivään Etelä-Suomessa ja marraskuussa Pohjois-Suomessa. 
Sisällössä pyritään huomioimaan paremmin kouluttajajäsenistö, mutta ohjelmaan 
pyritään sijoittamaan myös ajankohtaisia, kaikkia sukeltajia kiinnostavia aiheita. 
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Sidosryhmäyhteistyö 
 

Valiokunta jatkaa ja kehittää sidosryhmäyhteistyötä mm. seuraavien tahojen 
kanssa: 

• SPR 
• Vapepa-keskusjärjestö 
• Poliisi (Sisäasiainministeriö, kihlakunnat) 
• Pelastustoimi (SPEK, Sopimuspalokuntien liitto, Sisäasiainministeriö jne.) 

Tavoitteena on vahvistaa Sukeltajaliiton roolia tunnettuna, arvostettuna ja 
osaavana suomalaisten sukeltajien yhteenliittymänä. 
 
 

Vastuut 
 

Valiokunta nimeää kaikille edellä mainituille osa-alueille valiokunnan jäsenistä 
vastuullisen henkilön, joka kokoaa sopivan työryhmän toteuttamaan 
toimintasuunnitelman mukaista tavoitetta. 

 
 
Tiedottaminen 
 

• Sukeltaja–lehti 
• www.sukeltaja.fi 
• sidosryhmien tiedotuskanavat niiltä osin kuin aihe liittyy näihin 

 
 
Kokoukset 
 
Valiokunta järjestää 4-5 omaa kokousta ja osallistuu tarvittaviin Sukeltajaliiton nimissä 
järjestettäviin kokouksiin. 
 
 
Tapahtumakalenteri 
 
Tapahtuma Aika Paikka Osallistuja- 

tavoite 
Vastuutaho 

Sukeltajapäivät 
 

Helmikuu 
Marraskuu 

Etelä 
Pohjoinen 

yht. 140 
(Valiokunta) 

Ea-kouluttajakurssi 
Helmikuu 
Maaliskuu 

Etelä 12 
Valiokunta 

Ea-kurssit 
 

Maaliskuu 
Toukokuu 
Syyskuu 
Joulukuu 

Etelä 
Keski 
(Pohjoinen) 

yht. 50 

Valiokunta ja kouluttajat 

Vapepa-kurssi 
 

Syksy Avoin 20 Valiokunta 
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TEKNINEN VALIOKUNTA 
 
Tekninen valiokunta ylläpitää harrastussukelluksen asiantuntijuutta seuraamalla 
uusimpia opetusmenetelmiä ja perehtymällä sukellustekniikan ja -menetelmien 
uusimpaan kehitykseen. Valiokunta pyrkii ennakoimaan toimintaympäristön 
muutoksia. 
 
Painopisteet 

 
• Kouluttajakoulutus 

 
 
Kansainväliset yhteistyökumppanit 
 

Sukeltajaliiton laitesukelluskoulutusohjelmat kattavat sekä CMAS:n että NAUI:n 
standardit. 

 
 
Valiokunnan kokoukset 
 

Valiokunta kokoontuu 5-6 kertaa. 
 
 
Seuratoimijoille suunnatut koulutukset 
 

Valiokunta järjestää kouluttajakursseja seurojen koulutusresurssien 
vahvistamiseksi. Valiokunta avustaa lähikouluttajakoulutuksessa niitä seuroja, 
joilla ei ole omia resursseja seuran sisäisen järjestämiseen. 
 
Valiokunta järjestää 

• kaksi laitesukelluskouluttajakurssia 
• yhden täydennyskoulutuksen 

 
 
Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi 
 

Palkataan tekijä viimeistelemään koulutusohjelma ja materiaali, joka julkaistaan 
seurojen käyttöön. 

 
 
Laitesukelluksen erikoiskurssit 
 

Palkataan tekijä viimeistelemään sukellusturvallisuuskoulutuksen, 
kuivapukusukeltamisen ja jään alla sukeltamisen erikoiskurssit. 

 
 
Tekniikkasukelluskoulutus 
 

Jatketaan vuonna 2007 käynnistettyä kouluttajakoulutusta ja jatketaan 
koulutusohjelmien ja materiaalien tuottamista. 
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Liittokouluttajat ja valiokunnan sisäinen koulutus 
 

• Liittokouluttajille järjestetään yhteistyössä turvallisuusvaliokunnan kanssa 
ensiapukurssien kouluttajakoulutusta. 

• Liittokouluttajaverkostoon valittujen uusien kouluttajien mentorointia 
jatketaan. 

• Lähetetään liittokouluttajia turvallisuusvaliokunnan järjestämään 
ensiapukouluttajakoulutukseen. 

Liittokouluttajaverkosto on myös Liiton muiden valiokuntien käytettävissä. 
 
 

NAUI-projekti 
 
Jatketaan yhteistoimintaa NAUI Euroopan toimiston kanssa. 
 
 

Ilmanlaatuanalyysit 
 
Tarjotaan seuroille ilmanlaadun analysointipalvelua. 
 
 

Tiedotus 
 

• Tuotetaan tarvittaessa ohjelmaa turvallisuusvaliokunnan järjestämille 
sukelluskouluttajapäiville. 

• Julkaistaan Kouluttaja-tiedote kolme kertaa vuoden aikana. 
• Toimitetaan artikkeleita Sukeltaja-lehteen. 

 
 

Tapahtumakalenteri 
 
Tapahtuma Aika Paikka Osallistujatavoite 
Laitesukelluskouluttajakurssi huhti-toukokuu  14 
Laitesukelluskouluttajakurssi syys-lokakuu  14 
Täydennyskoulutus loka-marraskuu  6 
Liittokouluttajapäivät maaliskuu Tampere, Varala 20 
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