
 
 

 
1 

YLEISTÄ 
 
Liiton perustehtävä 

 
Suomen Urheilusukeltajain Liitto ry kehittää harrastussukellusta Suomessa 
ja toimii sukelluksen asiantuntijana, edunvalvojana ja tiedonvälittäjänä. 
Liitto toimii yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten sukellusjärjestöjen 
kanssa. 
 
 

Liiton arvot 
  
Avoimuus 
 
Liiton ja seurojen toiminta on avointa kaikille sukeltajille. 
 
Sukeltaminen tarjoaa  
 
mahdollisuuden henkiseen kasvuun, itsetuntemuksen kehittymiseen sekä 
luonnon ja ympäristön kunnioittamiseen. 
Toimiminen erilaisten ihmisten kanssa sekä kotimaassa että ulkomailla, 
kehittää sosiaalisuutta, suvaitsevaisuutta, yhteistyökykyä, tasa-arvoa ja 
kansainvälisyyttä. 
 
Elämänsisältö 
 
Sukeltaminen antaa harrastajalleen elinvoimaa, kasvua, onnistumista, 
itsensä voittamista, jaettuja kokemuksia, vastuuntuntoa, yhteistyötä sekä 
tiedollisia ja taidollisia haasteita. 
Sukeltaminen edellyttää terveitä elämäntapoja. 
 
 

Avainalueet vuonna 2004 
 
Vuoden 2004 painopistealueet ovat: 
• Jäsenmäärän kasvattaminen 
• Sukelluksen korostaminen tuotemerkkinä 
• Toiminnan laatu 

− sitoudutaan eettisiin sääntöihin 
− korostetaan perhekeskeisyyttä 
− yhtenäistetään valiokuntien koulutusta 
− laajennetaan sisäistä ja ulkoista yhteistyötä 
− lisätään seurakouluttajien täydennyskoulutusta 
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Liiton toimielimet 
 
Liiton kevätkokous 
• päättää toimintakertomuksesta 
• päättää tileistä ja vastuuvapaudesta 
• päättää muista asioista 
 
Liiton syyskokous 
• päättää tulevan vuoden toimintasuunnitelmasta 
• päättää talousarviosta 
• valitsee johtokunnan jäseniä ja Liiton puheenjohtajan erovuoroisten 

tilalle 
• päättää muista asioista 
 
Johtokunta 
• edustaa jäsenistöä, johtaa Liitto sekä vastaa toiminnasta ja taloudesta  
• toimii järjestön edunvalvojana 
• valvoo ja ohjaa urheilusukelluksen kehitystä 
 
Liiton toimisto 
• palvelee jäsenistöä 
• pitää yhteyttä sidosryhmiin 
• huolehtii liiton taloudesta 
• hallinnoi liiton toimintaa 
• tukee valiokuntien toimintaa  
 
Työvaliokunta 
• suorittaa johtokunnan sille antamat erillistehtävät 
 
Talousvaliokunta 
• tarkastelee Liiton taloutta pitemmällä aikavälillä 
• toimii johtokunnan taloudellisena asiantuntijana 
• suorittaa johtokunnan sille määräämät erillistehtävät 
• tukee valiokuntia budjetin hallinnassa 
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HALLINTO 
 
Toimihenkilöt 

 
Toiminnanjohtaja 
• vastaa Liiton yleisjohdosta  
• toimii johtokunnan, työvaliokunnan ja talousvaliokunnan esittelijänä 
• hoitaa Liiton järjestö- ja yhteiskuntasuhteita 
• hoitaa kansainvälisiä yhteyksiä 
 
Liiton nykyinen toiminnanjohtaja jää eläkkeelle 31.8. 
Hänen seuraajansa työsopimus alkaa 1.4. 
 
Koulutuspäällikkö  
• toimii teknisen valiokunnan esittelijänä ja sihteerinä 
• vastaa suunnitelmien toteutuksesta 
• osallistuu sukellusnormien ja standardien kehittämiseen 
• toimii toiminnanjohtajan sijaisena 
 
Nuorisopäällikkö  
• toimii nuorisovaliokunnan esittelijänä ja sihteerinä  
• vastaa suunnitelmien toteuttamisesta  
• johtaa nuorisotoiminnan alueellista ja valtakunnallista kehittämistä 
• hoitaa yhteyksiä sidosryhmiin 
 
Jäsensihteeri 
• hoitaa ATK-rekisteriä ja asiakaspalvelua  
    
 

Liiton ja johtokunnan kokoukset 
 

Tapahtuma Aika Paikka Vastuutaho 
Johtokunta 
(järjestäytymiskokous)  

17.1. Helsinki Toiminnanjohtaja 

Johtokunta (tilikokous) 13.3. Helsinki Toiminnanjohtaja 
Johtokunta  24.4. Helsinki Toiminnanjohtaja 
Kevätkokous 25.4. Rauma Toiminnanjohtaja 
Suunnittelukokous 
(johtokunta/valiokunnat) 

18.9. Varalan urheiluopisto 
Tampere 

Toiminnanjohtaja 

Johtokunta  19.9. Varalan urheiluopisto 
Tampere 

Toiminnanjohtaja 

Johtokunta 23.10. Avoin Toiminnanjohtaja 
Syyskokous 23.10. Avoin Toiminnanjohtaja 
Johtokunta  11.12. Helsinki Toiminnanjohtaja 
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Kotimaiset kokous-, koulutus- ja neuvottelupäivät 
 

Liiton edustaja osallistuu seuraaviin kokouksiin 
• Suomen Liikunta ja Urheilun kevät- ja syyskokoukset 
• Lajiliittojen toiminnanjohtajien tapaamiset 
• Nuoren Suomen vuosikokoukset, neuvottelut ja koulutuspäivät 
• Opetusministeriön neuvottelupäivät, syys- tai lokakuu 
• Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliiton vuosikokoukset  
• Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepan) työvaliokunnan kokoukset 
• Liittojohdon neuvottelutilaisuus 
• Seurajohdon koulutustilaisuus 
• Talous- ja veroseminaarit    
 
 

Strategia 
 
Johtokunta esittää Liiton uudistetun strategian kevätkokoukselle.  
 
 

Talous 
 
Liiton varsinaisia rahoituslähteitä ovat 
• jäsenmaksut ja osallistumismaksut 
• tarvikevälitys   
• vakuutusmyynti 
• ilmoitusmyynti 
• yhteistyösopimukset 
• julkinen tuki 
 
Budjettiseuranta 
• johtokunta tarkastelee talousarvion toteumaa kokouksissaan. 
 
Talousvaliokunta 
 
• tarkastelee pitkän aikavälin taloussuunnittelua  
• arvioi ja valmistelee suuria investointeja 
• hoitaa yhteyksiä sidosryhmiin 
• esittää suunnittelukokouksessa johtokunnalle analyysin ja 

tulosennusteen kuluvan vuoden toteumasta 
• tarkastelee valiokuntien talouden toteutumaa 
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Markkinointi ja viestintä 
 
• Liitto panostaa nopeaan ja luotettavaan tiedotukseen ja tiedottaa 

aktiivisesti seuroille ja tiedotusvälineille. 
• Tiedotusvälineille suuntautuvasta tiedottamisesta vastaa vain 

puheenjohtajisto ja/tai se Liiton toimihenkilö, jolle annetaan 
tiedostusvastuu erikseen sovittavalla tavalla. 

• Liiton kotisivusto uudistetaan www.sukeltaja.fi -osoitteen alle. Sivustosta 
laaditaan kiinnostava, informatiivinen ja helppokäyttöinen. 

 
 
Sisäisen tiedotuksen väylät 
• Sukeltaja-lehti 
• Seuraposti viisi kertaa vuodessa  
• Norppaposti 
• liittokouluttajat 
• Kouluttaja-tiedote 
• sukeltaja- ja kouluttajapäivät  
• syys- ja kevätpäivät 
• lajikohtaiset tiedotteet  
• kotisivusto  
• seuravierailut 
 
Ulkoisen tiedotuksen väylät 
• Sukeltaja-lehti 
• seurojen tapahtumat 
• kotisivusto 
• SUSL-esitteet 
• Urheilukalenteri 
• STT-lehdistötiedote /-tilaisuudet 
• TV ja radio 
• SLU:n tiedotuslehti 
• messut tai muut vastaavat tilaisuudet 
 
 

Suhdetoiminta 
 
• seurojen merkkipäivät  
• huomionosoitukset, lahjat ja onnittelut 
• Sukeltaja-lehden vapaakappaleet 
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SIDOSRYHMÄT 
 

Jäsenyydet 
 
• Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS) 
• European Underwater Federation (EUF) 
• Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU) 
• Suomen Olympiayhdistys 
• Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry (oikeus hallituspaikkaan) 
• Nuori Suomi ry 
 
 

Muut 
 
• Apnea Academy (ApAc) 
• Association Internationale pour le Développement de l'Apnée (AIDA) 
• Comité Européen de Normalisation (CEN) 
• Diacor Työterveyshuolto 
• Eläkevakuutusosakeyhtiö Ilmarinen 
• Meriarkeologinen seura (MAS) 
• Meriturva 
• Merivoimat 
• Metsähallitus 
• National Association of Diving Instructors (NAUI) 
• Nautical Archeology Society (NAS) 
• Nuorten Akatemia 
• Opetusministeriö 
• Oy Silja Line Ab 
• Sukellustarvikeliikkeet 
• Töölön matkatoimisto 
• Suomen Museovirasto/Merihistoria llinen osasto 
• Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) 
• Suomen Punainen Risti (SPR) 
• Suomen Sukellus- ja ylipainelääketieteellinen yhdistys ry 
• Vakuutusyhtiö Pohjola 
• Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) (työvaliokunnan jäsenyys) 
• Ympäristöministeriö 
 
 

Kansainväliset suhteet 
 
• Liitto on täysivaltaisena jäsenenä kansallisten sukellusliittojen 

kattojärjestössä CMAS:ssa ja Euroopassa toimivien 
harrastussukellusorganisaatioiden järjestössä EUF:ssä.  

• Liitto pitää jatkuvaa yhteyttä pohjoismaisiin liittoihin.  
• Liitto seuraa alan kansainvälistä kehitystä osallistumalla kansainvälisiin 

tapahtumiin. 
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Kansainväliset kokoukset ja tapahtumat 
 
• CMAS:n räpyläuintivaliokunta, 2-3 kertaa 
• CMAS:n uppopallotyöryhmä, 2 kertaa (kilpailujen yhteydessä) 
• EUF, seurataan asiakirjojen perusteella 
• CEN Technical Committee 162/WG 12, Diving Suits; seurataan 

asiakirjojen perusteella  
• CEN Technical Committee 329/WG 3, Diving Services; seurataan 

asiakirjojen perusteella 
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TEKNINEN VALIOKUNTA 
 
 
Valiokunta kehittää suomalaista sukelluskoulutusta ja edistää 
sukellusturvallisuutta sekä  seuraa sukelluksen uusinta kansainvälistä 
kehitystä. Valiokunta toimii harrastussukelluksen johtavana asiantuntijana 
Suomessa.  
Sukellusturvallisuuden osalta valiokunta panostaa kouluttajien ja sukeltajien 
asennekasvatukseen, koulutuksen laatuun, kouluttajien etiikkaan sekä 
riskinhallintamenetelmien kehittämiseen. 
 
Painopisteet  
 
• sukellusturvallisuuteen liittyvä asennekasvatus 
• kouluttajakoulutus  
• NAUI:n standardien muokkaaminen 
• laitesukeltajille sopivan pelastus- ja ensiapukurssin suunnittelu 
 
 

Kansainväliset yhteistyökumppanit 
 
Valiokunta tekee yhteistyötä pohjoismaisten sukellusliittojen, CMAS:n ja 
NAUI:n kanssa. 
 
 

Kouluttajakoulutus 
 
Kouluttajakoulutus uudistetaan täysin. Siinä huomioidaan CMAS:n uudet 
kouluttajaluokat ja NAUI:n vastaavat koulutusstandardit. 
 
Kouluttajakurssit 
 
Lähikouluttaja 
• Pääpaino on oppilaiden valvonnassa ja laitesukelluskouluttajan 

apulaisena toimimisessa. 
• Kurssin hyväksytysti läpäissyt kouluttaja voi hakea NAUI Assistant 

Instructor -korttia. 
• Järjestetään 3 kurssia. 
 
Laitesukelluskouluttaja 
• Pääpaino on opettamistaidossa, kurssien suunnittelussa, kurssien 

käytännön järjestelyissä, sukellusjohtajakoulutuksessa sekä kurssin 
kouluttajatiimin johtamisessa . 

• Kurssin hyväksytysti läpäissyt kouluttaja voi hakea CMAS:n uuden 
järjestelmän mukaista M2-korttia tai NAUI Scuba Instructor -korttia. 

• Järjestetään 2 kurssia. 
 
Kouluttajien täydennyskoulutus 
• Kohderyhmänä ovat CMAS:n vanhan järjestelmän M2- ja M3 -

kouluttajat. 
• Pääpaino on SUSL:n ja CMAS:n muuttuneiden koulutusohjelmien ja 

NAUI-standardien oppimisessa, sukellusjohtajakoulutuksessa, NAUI:in 
erityispiirteissä sekä koulutuksen yhdenmukaistamisessa. 
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• Kurssin hyväksytysti läpäissyt kouluttaja saa CMAS:n uuden 
järjestelmän mukaiset M2-kouluttajan valtuudet ja voi hakea NAUI 
Scuba Instructor –korttia. 

• Järjestetään 2 kurssia. 
 
Snorkkelisukelluskouluttaja 
• Valiokunta laatii kurssin yhteistyössä nuorisovaliokunnan kanssa. 
• Nuorisovaliokunnan nimeämät henkilöt osallistuvat opetusharjoittelijoina 

teknisen valiokunnan kouluttajakursseille, joilla he saavat 
liittokouluttajille tarkoitettua opettajakoulutusta. 

• Valiokunta materiaaliaan snorkkelisukellukseen sopivaksi. 
 
 

Laitesukelluksen jatkokurssi 
 
Otetaan käyttöön Liiton uusi koulutusohjelma ja materiaali 
• Laitesukelluksen jatkokurssin hyväksytysti suorittaneelle sukeltajalle 

voidaan myöntää CMAS P2- tai NAUI Advanced Scuba Diver -kortti. 
 
 

Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi 
 
Aloitetaan koulutusohjelman laatiminen. 
• Ohjelma täyttää sekä CMAS P3 -kortitukseen että NAUI Master Scuba 

Diver -kortitukseen johtavien kurssien standardit. 
 
 

Sukellusturvallisuuskoulutus 
 
Aloitetaan koulutusohjelman ja -materiaalien tuottaminen. 
• Ohjelma täyttää NAUI Scuba Rescue Diver -kortitukseen johtavan kurssin 

standardit. 
 
 

Kuivapukusukeltamisen erikoiskurssi 
 
Aloitetaan koulutusohjelman ja -materiaalien tuottaminen. 
• Ohjelma täyttää NAUI Dry Suit Specialty -kortitukseen johtavan kurssin 

standardit. 
 
 

Liittokouluttajat 
 
Järjestetään kaksi koulutustilaisuutta, joissa erityisesti perehdytään 
kurssiuudistuksiin ja kehitetään kouluttajien valmiutta toimia 
kouluttajakoulutuksessa. 
Lisäksi kouluttajakursseilla annetaan liittokouluttajille ohjausta 
kouluttajakurssin opettajan tehtäviin. 
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Liittokouluttajat 
• Pitävät perehdyttämistilaisuuksia uudistetuista koulutusohjeista. 
• Järjestävät sukellusturvallisuuskursseja. 
• Osallistuvat teknisen valiokunnan apuna kouluttajakurssien 

järjestämiseen. 
• Muodostavat verkoston, joka on myös Liiton muiden valiokuntien 

käytettävissä. 
 
 

Tiedotus 
 
• Sukeltaja-lehti 
• Kouluttaja-tiedote 3 kertaa, tiedote uudistetaan vastaamaan SUSL:n 

graafista ohjeistoa 
• Etelä-Suomen koulutuspäivä, helmikuu 
• Pohjois-Suomen koulutuspäivä, lokakuu 
 
 

Kokoukset 
 
• Valiokunta kokoontuu 4-5 kertaa vuoden aikana sekä pitää tarvittaessa 

puhelinkokouksia. 
• Liiton suunnittelukokoukseen osallistuvat puheenjohtaja sekä 

koulutuspäällikkö. 
 
 

Eettiset säännöt 
 
Valiokunta sitoutuu noudattamaan Liiton eettisiä sääntöjä. 
• Valiokunnan jäsenet ja liittokouluttajat sitoutuvat noudattamaan eettisiä 

sääntöjä kirjallisesti. 
• Seurojen kouluttajille myönnetään kouluttajakortti ja vanhat 

kouluttajakortit uusitaan vain, mikäli kouluttaja sitoutuu kirjallisesti 
eettisten sääntöjen noudattamiseen. 
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Tapahtumakalenteri 
 
 
Tapahtuma Aika Paikka Osallistuja- 

tavoite 
Vastuutaho 

I-
osa 

19.-
21.3. 

Lähikouluttajakurssi  
   

II-
osa 

26.-
28.3. 

Eerikkilän 
urheiluopisto 

12 Tekninen valiokunta 
 

I-
osa 

16.-
18.4. 

Lähikouluttajakurssi  
   

II-
osa 

7.-
9.5. 

Siikaranta-
opisto 

12 Tekninen valiokunta 
 

I-
osa 

10.-
12.9. 

Lähikouluttajakurssi  
   

II-
osa 

24.-
26.9. 

Eerikkilän 
urheiluopisto 

12 Tekninen valiokunta 
 

Laitesukelluskouluttajakurssi 23.-
29.8. 

Eerikkilän 
urheiluopisto 

16 Tekninen valiokunta 

I-
osa 

1.-
3.10. 

II-
osa 

7.-
10.10. 

Laitesukelluskouluttajakurssi 

III-
osa 

15.-
17.10. 

Eerikkilän 
urheiluopisto 

12 Tekninen valiokunta 

Täydennyskoulutus 10.-
13.6. 

Eerikkilän 
urheiluopisto 

16 Tekninen valiokunta 

I-
osa 

5.-
7.11. 

Täydennyskoulutus 

II-
osa 

19.-
21.11. 

Eerikkilän 
urheiluopisto 

12 Tekninen valiokunta 

Sukeltaja- ja kouluttajapäivä 14.2. Helia 
Helsinki  

80 Tekninen valiokunta ja 
seuratoimintavaliokunta 

Sukeltaja- ja kouluttajapäivä 30.-
31.10 

Oulu 40 Tekninen valiokunta ja 
seuratoimintavaliokunta 

Liittokouluttajapäivät 6.-
7.3. 

Eerikkilän 
urheiluopisto 

15 Tekninen valiokunta 

Liittokouluttajapäivät 27.-
28.11. 

Eerikkilän 
urheiluopisto 

15 Tekninen valiokunta 

I-
osa 

1.-
3.10. 

Snorkkelisukelluskouluttaja 

II-
osa 

7.-
10.10. 

Eerikkilän 
urheiluopisto 

16 Tekninen valiokunta ja 
nuorisovaliokunta 
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NUORISOVALIOKUNTA 
 

 
Snorkkelisukellus on kasvussa. Valiokunta kehittää snorkkelisukellusta lapsi- 
ja perhekeskeiseksi monipuolisten ohjaaja- ja kouluttajakurssien myötä. 
Liitto noudattaa ja kehittää omia eettisiä linjauksia huomioiden Nuoren 
Suomen eettiset arvot. 
 
Painopisteet 
 
• snorkkelisukelluskurssien uusiminen ja kehittäminen 
• kouluttajakurssin luominen 
 
 

Koulutus 
 
Valiokunta järjestää 
• kolme Nuori Suomi -ohjaajakurssia 
• snorkkelisukelluskouluttaja kurssin  
• kuuttiohjaajakurssin 
• koulutustilaisuuden nuorisovastaaville ja muille aktiivisille nuorisotyöstä 

kiinnostuneille 
 
Valiokunta lähettää kaksi osanottajaa teknisen valiokunnan järjestämille 
kouluttajakursseille perehtymään kouluttajakurssien opettajan tehtäviin. 
 
 

Leirit 
 
Valiokunta järjestää yhdessä seurojen kanssa 
• valtakunnallisen norppaleirin 
• Junior Scuba -leirin osana valtakunnallista norppaleiriä 
 
Valiokunta lähettää yhden ohjaajan pohjoismaiselle leirille Tanskaan. 
Tavoitteena on, että seurat lähettäisivät leirille vähintään 5 suomalaisnuorta. 
 
 

Kilpailut ja harjoitukset 
 
• Valiokunta järjestää yhdessä seurojen kanssa kaksi valtakunnallista 

norpparallia. 
• Nuori Suomi -cupit järjestetään yhteistyössä räpyläuintivaliokunnan 

kanssa. 
 
 

Snorkkelisukellusluokkien uudistus 
 
Snorkkelisukelluksen peruskurssi otetaan käyttöön. Valiokunta laatii 
snorkkelisukelluksen jatkokurssin ja S1-sukeltajan taitoradan. 
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Snorkkelisukelluskouluttajakurssi 
 
Valiokunta laatii kurssin yhteistyössä teknisen valiokunnan kanssa.  
 
 

Oppimateriaali 
 

Valiokunta tuottaa 
• Kuuttiohjaajan käsikirjan 
• Kuutti-kirjan kuuteille ja heidän vanhemmilleen  
• snorkkelisukelluskurssin opetuspaketin, joka sisältää kurssin 

järjestämisohjeet, kouluttajan luentomuistiinpanot, kalvot, allaskortit ja 
avovesikortit 

• snorkkelisukelluskurssin oppilaan työkirjan. Lopullinen valmistuminen on 
keväällä 2005. 

• Snorkkelisukelluskouluttajakurssin opettajan ja oppilaan materiaalit 
laaditaan yhteistyössä teknisen valiokunnan kanssa. 

 
 

Sinettiseurat 
 
Sinettiseurat ovat lasten ja nuorten sukelluksen laatuseuroja. Valiokunta 
panostaa niiden toiminnan kehittämiseen.  
• Nuorisovaliokunta ja nuorisopäällikkö tekevät tarvittavat 

sinettiseuratarkastukset. 
• Nuorisopäällikkö tekee sinettivierailun seuroihin, joihin ei tehdä 

sinettitarkastusta. 
• Nuoren Suomen järjestämälle Sinettiristeilylle lähetetään edustaja 

kustakin sinettiseurasta. Sinettiristeilylle osallistuminen liitetään yhdeksi 
sinettikriteeriksi. Risteilyllä valiokunta järjestää lisäksi omaa ohjelmaa. 

• Sinettiseurat tekevät vuosittain Pelisääntö-sopimuksen. 
• Sinettiseuroja kannustetaan pyrkimään Sinetti plus –seuroiksi. 
 
 

Tiedotus 
 
• Sukeltaja-lehden Norppa-sivut. 
• Norppaposti 
• tarvittaessa lisäksi Seura- ja Kouluttajaposti 
• Liiton kotisivusto 
• sukellus- ja kouluttajapäivät 
 
 

Kokoukset 
 
• Valiokunta kokoontuu 4-5 kertaa sekä pitää tarvittaessa 

puhelinkokouksia. 
• Liiton suunnittelukokoukseen osallistuvat puheenjohtaja sekä 

nuorisopäällikkö. 
• Liiton vuosikokouksiin osallistuu tarvittaessa valiokunnan puheenjohtaja. 
• Nuorisopäällikkö edustaa Liittoa Nuori Suomi ry:n järjestämissä liittojen 

nuorisovastaavien kuukausikokouksissa ja nuorisovastaavapäivillä. 
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Eettiset säännöt 
 
Valiokunta sitoutuu noudattamaan Liiton eettisiä sääntöjä. 
• Opettajina toimivat henkilöt sitoutuvat kirjallisesti noudattamaan sekä 

lasten ja nuorten toiminnan että sukelluskoulutuksen eettisiä sääntöjä.  
• Seurojen ohjaajille myönnetään ohjaajapätevyys ja kouluttajille 

kouluttajakortti vain, mikäli he sitoutuvat kirjallisesti eettisten sääntöjen 
noudattamiseen. 

 
 

Tapahtumakalenteri 
 

 
Tapahtuma Aika Paikka Osallistuja

-tavoite 
Vastuuhenkilö/- 
taho 

Nuori Suomi 
ohjaajakoulutus 

13.–15.2. Varalan 
Urheiluopisto 

15 Maare Siukola 

Nuori Suomi 
ohjaajakoulutus 

14.–16.5. Varalan 
Urheiluopisto 

15 Susanna Laine 
 

Nuori Suomi 
ohjaajakoulutus 

24.–26.9. Varalan 
Urheiluopisto 

15 Lilli Pykäläinen 

I-
osa 

1.-3.10. Snorkkelisukellus- 
kouluttajakoulutus  

II-
osa 

7.-10.10. 

Eerikkilän 
Urheiluopisto 

16 Nuorisovaliokunta, 
tekninen valiokunta 

Nuori Suomi ohjaajien 
infopäivä 

14.2. Helsinki 50 Valiokunta 

Nuori Suomi -ohjaajien 
Kuuttiohjaajakoulutus 

26.–
28.11. 

Varalan 
Urheiluopisto 

15 Valiokunta 

Valtakunnallinen 
Norpparalli 

6.-7.3. Helsinki 50 Urheilusukeltajat ry 
Marika Möykky 

Valtakunnallinen 
Norpparalli 

6.-7.11. Pori 120 Diving Team Pori ry 
Ulla Kauppi 
 

Valtakunnallinen 
Norppaleiri 

22.-25.7. Rauma 50 Rauman 
Laitesukeltajat ry 
Lasse Heino 

Pohjoismainen leiri 20.-26.6. Tanska vähintään 
5 nuorta  
1 ohjaaja 

Dansk Sportsdykker 
Forbund 

Räpyläuinnin Nuori Suomi -Cup kilpailut järjestetään räpyläuintivaliokunnan kanssa.  
 
 

  
 



 
 

 
15 

UPPOPALLOVALIOKUNTA  
 

 
Valiokunta kehittää uppopallon kotimaista ja kansainvälistä kilpailutoimintaa 
ja laajentaa lajin harrastuspiiriä. 
Valiokunta tiivistää koulutusyhteistyötä nuoriso- ja seuratoimintavaliokunnan 
kanssa. 
 
Painopisteet 
 
• nuorisotoiminta 
• uppopalloharrastuksen laajentaminen seuroihin 
• valmentajakoulutuksen kehittäminen 
 

 
Nuorisotoiminta 
 

Valiokunta 
• laatii uppopallotietopaketin 
• järjestää vuoden aikana 15-17 -vuotiaille tarkoitettuja alueleirejä  
• tukee sarjatoimintaa 
• jakaa uppopallotietoutta norppaohjaajille 
 
 

Valmentaja- ja tuomarikoulutus 
 

Valiokunta 
• lähettää osallistujia SLU:n alueellisille valmentajakursseille 
• laatii valmentajakouluttajapaketin 
• lisää tuomarikoulutusta kaikilla tasoilla 
• lisää kansainvälisten tuomareiden määrää 
 
 

Kilpailut 
Valiokunta 
• kehittää SM-sarjaa ja tukee joukkueiden osallistumista I-divisioonaan 

sekä turnauksiin 
• lisää SM-sarjassa suunnitelmallista harjoittelua  
• pitää I-divisioonan harrastelijapohjaisena 
• lähettää PM-kilpailuihin miesten, naisten ja nuorten maajoukkueet  
• tehostaa naisten sarjatoimintaa  
 
 

Tiedotus 
 
• Sukeltaja-lehti 
• valiokunnan oma kotisivusto 
• oma postituslista 
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Kokoukset 
 
Valiokunta kokoontuu vähintään 4 kertaa ja pitää tarvittaessa lisäkokouksia. 
 
 

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

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

lisäksi lasten ja nuorten toiminnan eettisiä sääntöjä. 
 
 

Antidoping-ohjelma 
 
• Kilpailijat sitoutuvat noudattamaan Liiton antidoping-sääntöjä. 
• Maajoukkue-edustajat sitoutuvat sääntöihin kirjallisesti. 
 



 
 

 
17 

Tapahtuma- ja kilpailukalenteri 
 
Tapahtuma Aika Paikka Osallistuja- 

määrä 
Vastuuhenkilö/-
taho 

SM-sarja,  
Divisioona 

17.-18 .1.  150 UPVK / 
Sarjapäällikkö 

Maajoukkueleiri   24.-25 .1.  30 M. Enberg 

SM-sarja, div isioona 7.-8.2.  150 UPVK / 
Sarjapäällikkö 

Maajoukkueleiri 21.-22.2. Hämeenlinna 40 M. Enberg 

PM-kilpailut    28.-29.2. Norja 35   

SM-sarja, divisioona 6.-7.3.  150 UPVK / 
Sarjapäällikkö 

Juniorien 
uppopalloleiri 

20.-21.3.  20 R. Riikonen 

SM-sarja, divisioona 20.-21.3.  150 UPVK / 
Sarjapäällikkö 

Semifinaalit, 
karsintaottelut 

3.-4.4.  70 UPVK / 
Sarjapäällikkö 

SM-loppuottelut   10.-11.4. Turku 70 UPVK / 
Sarjapäällikkö 

Turku-Cup   8.-9.5. Turku 80   

Nuorten ja naisten 
SM-sarja   

15.5  100 T. Suomalainen 

Susiraja-cup    19.6. Joensuu 40 H. Sinkkonen 

Aloituskokous 20.9.  20 UPVK 

Nuorten ja naisten 
SM-sarja II-osa  

4.9  100 T. Suomalainen 

Nuorten ja naisten 
SM-sarja II  

23.10  100 T. Suomalainen  

Divari-cup    8.-9.11. Tampere 100 M. Pitkänen  

Nuorten PM-kilpailut 20.-21.11.  15 UPVK / 
Sarjapäällikkö 

Champion-cup 27.-28.11.  15 CMAS 

Felix-cup 4.12 Göteborg, Ruotsi 30   
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RÄPYLÄUINTIVALIOKUNTA 
 
 
Valiokunta kehittää räpyläuintia ja luo puitteet lajin menestyksekkäälle 
harjoittamiselle kotimaassa ja ulkomailla myös huipputasolla. Valiokunta 
pitää tärkeänä nuorten uimareiden tukemista. 
 
Painopisteet 
 
• kilpailut ja valmennus  
• nuorisotoiminta ja harrastajamäärän kasvattaminen 
• valmentaja- ja tuomarikoulutus 
 
Kilpailutavoitteet  
 
• miesten viestijoukkue mitalisijoilla MM-kilpailuissa 
 
 

Valmentaja- ja tuomarikoulutus 
 
Valiokunta 
• lähettää valmentajia ja ohjaajia Suomen Uimaliiton valmentajakursseille 
• järjestää seurojen lajivalmentajille jatkokoulutusta 
• antaa kilpailuja järjestäville seuroille tuomarikoulutusta 
• lisää kansainvälisten tuomareiden määrää 
  
 

Nuorisotoiminta ja harrastajamäärän kasvattaminen 
 
Valiokunta  
• järjestää lajista kiinnostuneille Nuori Suomi -ohjaajille ja valmentajille 

tutustumis- ja valmennusleirin 
• järjestää yhteistyössä nuorisovaliokunnan kanssa Nuori Suomi -cup 

kilpailuja 
• tiedottaa uimaseuroille mahdollisuudesta perustaa seuroihinsa 

räpyläuintijaosto 
• välittää harjoitus- ja kilpailuvarusteita 
 
 

Kilpailut ja valmennus  
 
Valiokunta 
• järjestää A-maajoukkueelle kaksi ja koko PM-joukkueelle yhden leirin 

sekä lisäksi viikonloppuleirejä 
• järjestää Nuori Suomi Cup -kilpailut Suolahdessa, Porissa, Kouvolassa ja 

Tampereella 
• antaa A-maajoukkueelle mahdollisuuden osallistua kansainväliseen 

kilpailuun Unkarissa tai johonkin muuhun kansainväliseen arvokilpailuun 
• järjestää SM-kisat Jyväskylässä 
• lähettää joukkueet PM-kilpailuihin Ruotsiin 
• lähettää joukkueet nuorten EM-kisoihin Unkariin ja miesten 

viestijoukkueen MM-kisoihin Kiinaan 
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• neuvottelee Viron liiton kanssa vuotuisten maaotteluiden 
käynnistämisestä 

• selvittää Baltic Sea -kilpailun aikaansaamista 
 
 

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

 
 
Tiedotus 

• Sukeltaja-lehti 
• valiokunnan oma kotisivusto 
• tiedotusvälineet 
• oma sähköpostituslista 

 
 

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. 
 
 

Antidoping-ohjelma 
 
• Kilpailijat sitoutuvat noudattamaan Liiton antidoping-sääntöjä. 
• Maajoukkue-edustajat sitoutuvat sääntöihin kirjallisesti. 
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Tapahtuma- ja kilpailukalenteri 
 

 

Tapahtuma Aika Paikka 
Osallistuja-
tavoite 

Vastuutaho 

Nuori Suomi 
Cup 

17.1. Suolahti 
30 

A-KUs / Jouko Sorri 

SM-kisat 7.-8.2. Jyväskylä 
60 

Janne Toivola/Kalevi Turkka 

Oasen Trophy 21.-22.2. 
Västerås, 
Ruotsi 

15 
 VF Oasen/Valter Olander 

PM-kisat 3.-4.4. Ruotsi 
20 

Ruotsi 

Nuori Suomi 
Cup 

15.5. Pori  
30 

DTP+PURS / H. Hietanen 

Nuorten EM-
kisat 

19.-26.7. Eger, Unkari 
2 

Unkari / CMAS 

Kaukajärven 
yliuinti  

25.7. Tampere 
20 

TaUS+TaUrsu/Kalevi Turkka 

Töölönlahden 
uinti 

14.8. Helsinki 
15 Urheilusukeltajat Hki/Antti 

Saarnio 

MM-kisat 18.-26.10. Kiina 
6 

Kiina / CMAS 

Nuori Suomi 
Cup 

17.10. Kouvola 
30 KoU + Vesikot/Veli-Matti 

Pynnönen, Juha Korja 
Nuori Suomi 
Cup 

13.11. Tampere 
30 RRDC + TaUrsu/Kalevi 

Turkka 
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VAPAASUKELLUSVALIOKUNTA 
 
 
Valiokunta kehittää vapaasukellusta sekä täydentää Liiton sukelluslajien 
tarjontaa ja tukee muuta sukelluskoulutusta. Valiokunta vastaa lajin 
kehittämisestä kansainvälisen kokemuksen pohjalta. 
 
 
Painopisteet 
 
• vapaasukelluskoulutuksen luominen Suomeen 
• kansainvälinen tuomarikoulutus 
 
Kilpailutavoitteet  

 
• kansainvälisissä kilpailuissa sijoittuminen viiden parhaan joukkoon 

miesten ja naisten sarjassa 
• vähintään yksi maailmanennätys 
 
 

Kilpailut 
Valiokunta lähettää osanottajat seuraaviin kilpailuihin 
• Freediver Open Classic 2004 
• vapaasukelluksen joukkue-MM 
 
Valiokunta järjestää 
• SM-kilpailut (dynamic - ja static-lajit) keväällä 
• SM-kilpailut (constant- ja static-lajit) kesällä 
 

 
Koulutus 

Valiokunta järjestää 
• helmi-maaliskuussa Tampereella koekoulutuksen uuden 

koulutusmateriaalin pohjalta 
• kouluttajien koulutuksen keväällä sekä ensimmäisen suomalaisen AIDA-

tuomarikoulutuksen Kuortaneella 
• neljä vapaasukelluskurssia 

 
 
Tiedotus 

 
• Sukeltaja-lehti 
• Freediving Team of Finland ry:n kotisivusto 
• Freediving Team of Finland ry:n keskustelupalsta 
• Freediving Team of Finland ry:n sähköpostilista 
• tiedotusvälineet  
• Kouluttaja-tiedote, Seuraposti ja Norppaposti 
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Kokoukset 
 
• Vapaasukellusvaliokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa. Lisäksi 

järjestetään puhelinkokouksia tarpeen mukaan. 
 
 

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. 
 
 

Antidoping-ohjelma 
 
• Kilpailijat sitoutuvat noudattamaan Liiton antidoping-sääntöjä. 
• Maajoukkueurheilijat sitoutuvat antidoping-sääntöihin kirjallisesti. 
 
 

Tapahtuma- ja kilpailukalenteri 
 
Tapahtuma Aika Paikka Osallistuja-

tavoite 
Vastuutaho 

Vapaasukelluskurssi 
(koekurssi) 

helmi-
maaliskuu  

Tampere 10 Jyri Vehmaskoski 

Kouluttajakurssi kevät  
 

Kuortane 10 Jyri Vehmaskoski 

SM-allaskilpailut kevät Helsinki 20 Antti Kivioja 

Freediver Open 
Classic 2004 

kesäkuu  Kypros 7 valiokunta  

Vapaasukelluskurssi kesä  Helsinki 10 kouluttajat 

Vapaasukelluskurssi kesä  Tampere 10 kouluttajat 

Vapaasukelluskurssi kesä  Lahti 10 kouluttajat 

Vapaasukelluskurssi kesä  Jyväskylä 10 kouluttajat 

SM-avovesikilpailut loppukesä  Asikkala 20 Laura Tuominen 

MM-kilpailut syksy  El Gouna, Egypti 
tai Vancouver, 
Kanada  

7 valiokunta 
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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 ovat ajan tasalla. 
Valiokunta seuraa kansainvälistä kehitystä ja tukee kansainvälisiin 
kilpailuihin osallistumista. 
 
Painopisteet 

 
• kilpailutoiminnan kehittäminen kotimaassa 
• kansainväliset kilpailut 
• naisharrastajien määrän kasvattaminen 
• lajin tunnettuuden ja arvostuksen lisääminen  
• tieteellinen yhteistyö Merentutkimuslaitoksen kanssa 
 
 

Kilpailut 
 
Tavoitteena on pitää Suomi Pohjoismaiden johtavana 
sukelluskalastusmaana. 
 
Valiokunta  
• kehittää kilpailusääntöjä ja turvaohjeita  
• lähettää seurajoukkueita eurooppalaisiin kilpailuihin 
• lähettää osallistujia Viron mestaruuskilpailuihin ja Peipsi-cupiin. 

Vastavuoroisesti kutsutaan virolaisia Suomeen. Pyrkimyksenä on myös 
saada Virolle oikeus osallistua PM-kisoihin.  

• tukee osallistumista Kristiansund-cupiin Norjassa 
• laatii normiston saaliin hyötykäytölle  
 
 

Chilen MM-kilpailut 
 
MM-kilpailut Chilessä ovat kauden päätavoite. Kilpailuun lähetetään 
Suomesta 5 hengen joukkue. Valiokunta tukee osallistumista 
maajoukkueleirille paikallistuntemuksen saamiseksi.  
Kilpailujen yhteydessä luodaan kansainvälisiä suhteita ja tuodaan Suomea 
esiin sukellusmaana. 

 
 

Tiedotus 
 

• Sukeltaja-lehti 
• kansainväliset lehdet mm. Apnea 
• oma kotisivusto www.teamkampela.com  
• Liiton kotisivusto  
• julkiset tiedotusvälineet 
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Kokoukset 
 
• Valiokunta pitää vuoden aikana vähintään kolme kokousta, joista tärkein 

on Rauman järjestäytymis-, suunnittelu- ja sääntökokous. 
 
 

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. 
 
 

Antidoping-ohjelma 
 
• Sitoudutaan noudattamaan Liiton antidoping-sääntöjä 
• Maajoukkueurheilijat sitoutuvat kirjallisesti antidoping-sääntöihin 
 
 

Tapahtuma- ja kilpailukalenteri 
 

Kotimaa 
 

Tapahtuma Aika Paikka 
Osallistuja-

tavoite 
Vastuutaho 

Dödörens Cup 5.6. Hanko 30 Team Kampela/Matti Pyykkö 
Porkkala Cup 19.6. Porkkala 30 Team Kampela/Jukka Rapo 
Jaskan muistokisa 17.7. - 25 Lahden Pingviinit/Pekka Niemelä 
SM-kilpailut 24.-25.7. Turun saar. 35 Team Kampela / Matti Pyykkö 

Rauma Open 7.8. Rauma 
25 Raumameren sukelluskerho 

Jukka Levonen 
Hanko Cup 28.8. Hanko 40 Stig Helander 
Siika Cup 25.9. Tammisaari 25 Team Kampela/ Ville Lahikainen 

Huippukokous 2004 
helmi-
maalisku Rauma 

 
10 Jukka Levonen 

 
Kansainväliset 

 

Tapahtuma Aika Paikka 
Osallistuja-

tavoite 
Vastuutaho Suomessa 

Viron tasavallan 
mestaruuskilpailut 12.6 Lohusalu 

15 
Team Kampela/Ville Lahikainen 

Kristiansund Cup elokuu Norja 12 Team Kampela/Matti Pyykkö 
PM-kilpailut syyskuu Suomi 10 RMSK 
Silver Amphora syyskuu Bulgaria 5 Valiokunta 
MM-kilpailut 3.-7.9 Chile 5 Valiokunta/Liitto 
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TIEDEVALIOKUNTA 
 

 
Valiokunta edistää tiedemaailman ja sukeltajien välistä vuorovaikutusta 
biologian, merihistorian, lääketieteen ja muiden sukeltamiseen läheisesti 
liittyvien tieteenalojen osalta. Valiokunta tukee myös oppimateriaalin 
laatimista sekä kurssien ja tiedotustilaisuuksien järjestämistä.  
 

 
Painopisteet 
 
• tiedotus sukeltajille luontoon liittyvistä aiheista  
• koulutusmateriaalin laatiminen eri kurssipaketteihin 
 
 

Kurssit 
Valiokunta 
• varautuu pitämään 1-3 kerhoille räätälöityä vesiluontokurssia 
• perehtyy NAUI-materiaalin kurssipaketteihin biologian ja arkeologian 

osalta 
• laatii sisä- ja murtoveden eliöistä kertovia lajintunnistuskortteja 
 
 

Lehtiartikkelit, kirjasto ja muu tiedotus  
 

Valiokunta 
• toimittaa artikkeleja Sukeltaja-lehteen ja pyrkii lisäksi saamaan 

toimialaansa liittyviä artikkeleita julkaistaviksi myös muissa lehdissä 
• kehittää oman kotisivuston 
• tiedottaa Suomen meriarkeologisen seuran (MAS) järjestämistä 

meriarkeologiakursseista 
• seuraa alaansa liittyviä ulkomaisia tapahtumia ja uutisia sekä raportoi 

niistä 
• hankkii kuukausittain ainakin yhden uuden kirjan, josta kirjoitetaan 

arvostelu Sukeltaja-lehteen. Kirjastoluettelo ja kirjojen arvostelut 
sijoitetaan myös valiokunnan WWW-sivuille. 

• välittää luennoitsijoiden ja asiantuntijoiden yhteystietoja 
 
 

Ympäristönsuojelu 
 

Valiokunta laatii ympäristönsuojeluaiheisia jaksoja Liiton 
koulutusmateriaaleihin. 
 
 

Nuorisotoiminta 
 
Valiokunta laatii vesiluonto-osan norppaohjaajakansioon. 
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Kansainväliset suhteet 
 
Tiedevaliokunta ylläpitää kansainvälistä verkostoaan ensisijaisesti sähköisin 
viestimin.  
 
 

Kokoukset 
 
Valiokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa. 
 
 

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. 
 
 

Tapahtumakalenteri 
 

Tapahtuma Aika Paikka Osallistuja-
tavoite 

Vastuutaho 

Vesiluontokurssi kevät 
 

Avoin 
 

10 Valiokunta 

Meriarkeologian 
perusteet 

kevät/syksy Avoin 
 

15 Valiokunta ja MAS 
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SEURATOIMINTAVALIOKUNTA  
 

 
Valiokunta kehittää etsintäkoulutusta yhteistyössä Vapepan kanssa. 
Valiokunta tukee seuroja suunnistus- laitetekniikka- ja hallirallikilpailujen 
järjestämisessä. 
Valiokunta tukee seurojen hallinnollista osaamista. 
 
 
Painopisteet 
 
• Vapepa–toiminnan vakiinnuttaminen ja alueellistaminen 
• seurakoulutuksen järjestäminen sukeltaja- ja kouluttajapäivien 

yhteydessä 
 
 

 Vapepa 
 

Valiokunta  
• tukee seuroja alueellisten sukeltajakurssien järjestämisessä 
• järjestää yhden sukeltajakurssin  
• kouluttaa sukelluskouluttajia valmiuskouluttajiksi SPR:n tuella keväällä 
• vakiinnuttaa sukeltajakoulutuksen 
• ylläpitää hyviä suhteita sidosryhmiin 
• viimeistelee sukelluskurssimateriaalin lopulliseen muotoon  
• osallistuu Vapepan 40–vuotisjuhlajärjestelyihin. Seuroja kannustetaan 

osallistumaan risteilylle. 
• esittää johtokunnalle nimettäväksi edustajan Vapepan työvaliokuntaan  
 
 

Erityisryhmät 
 

Valiokunta 
• ohjaa ja opastaa seuroja erityisryhmien sukellusharrastuksessa  
• järjestää kysynnän mukaan erityisryhmien sukelluskoulutusta 
 
 

Seurakoulutus 
 
Valiokunta 
• järjestää teknisen valiokunnan kanssa Etelä- ja Pohjois-Suomessa 

sukeltaja- ja kouluttajapäivät 
• tukee seurojen toimintaa hankkimalla asiantuntijoita 
• auttaa seuroja koulutustilaisuuksien järjestämisessä 
• tukee seurojen osallistumista Liiton järjestämiin koulutustilaisuuksiin 
 
 

Suunnistus ja laitetekniikka 
 
Valiokunta välittää ja ylläpitää valokuvauksen, suunnistuksen ja 
laitetekniikan sääntöjä.  
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Vedenalainen valokuvaus 

 
Valiokunta 
• järjestää VA–kuvauksen SM-kilpailut 
• jatkaa pohjoismaista yhteistyötä 
• laatii artikkeleita Sukeltaja–lehteen 
• järjestää VA-kuvauksen PM-kilpailut. Kilpailukuvien on oltava perillä 

tuomaristolla 1.12. mennessä. 
 
 

Tiedotus 
 
• Sukeltaja–lehti 
• Seuraposti 
• kotisivusto ja sähköposti seurojen yhteyshenkilöille  
• liittokouluttajat 
 
 

Kokoukset  
 

Valiokunta pitää neljä kokousta ja tarvittaessa lisäkokouksia 
 
 

Eettiset säännöt 
 
Valiokunta sitoutuu noudattamaan Liiton eettisiä sääntöjä. 
Vastuuhenkilöt - kouluttajat, ohjaajat, valmentajat, muut toimitsijat - 
sitoutuvat kirjallisesti noudattamaan sukelluskoulutuksen eettisiä sääntöjä, 
ja mikäli toimintaan osallistuu alle 18-vuotiaita lasten ja nuorten toiminnan 
eettisiä sääntöjä. 
 
 

Tapahtumakalenteri 
 

Tapahtuma Aika Paikka Vastuutaho 
Valokuvauksen SM syyskuu avoin Valiokunta 
Valokuvauksen PM 1.12. avoin Valiokunta 
Vapepa-sukeltajakurssi syyskuu avoin Valiokunta 
Vapepa juhlaristeily  26-28.3. avoin Valiokunnan puheenjohtaja 
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SUKELTAJA-LEHTI 
 

 
Sukeltaja-lehti pyrkii olemaan alansa markkinajohtaja, josta ovat 
kiinnostuneita jäsenistön lisäksi muut sukellusta harrastavat ja siitä 
kiinnostuneet henkilöt. Sukeltaja-lehti kilpailee tasavertaisesti vastaavien 
ulkomaisten julkaisujen kanssa niin ulkoasultaan kuin sisällöltään. 
 
 
Painopisteet 
 
• mielenkiintoiset sukelluskohteet 
• sukellusvarusteet 
• sukellusharrastusta monipuolisesti esittelevät jutut ja sarjat 
 
 

Talous 
 
Lehteä pyritään tekemään mahdollisimman kustannustehokkaasti 
laadullisista tavoitteista tinkimättä. Lehden painatus ja jakelu kilpailutetaan 
säännöllisesti ja alan markkinoita seurataan aktiivisesti. Pääosa lehden 
tuloista kertyy ilmoitusmyynnistä, josta huolehtii ulkopuolinen 
ilmoitusmyyjä. 
 

 
Lehden tekijät 

 
• Lehden valmistaa Mediakonsultit viestintätoimisto Oy. 
• Päätoimittajana toimii Jouko Laitinen. 
• Toimitussihteerin tehtäviä hoitaa Leena Koivumäki 
• Lehden toimitusneuvoston nimeää Liiton johtokunta. 
 
 

Lehden materiaali 
 
80 % lehden materiaalista kerätään Liiton jäsenistöltä, Mediakonsultit 
viestintätoimisto tuottaa loput. 
Liiton kuva-arkisto on lehden käytettävissä. 

 
 
Nuorten ja lasten osuus 

 
Nuoret osallistuvat Norppatoimittaja-projektiin. Nuorten ja lasten 
toimittaman materiaalin määrää lisätään. 

 
 
Kokoukset 

 
Toimitusneuvosto kokoontuu vähintään viisi kertaa, aina lehden seuraavan 
numeron taittovaiheessa. 
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Ilmestymisaikataulu 
 
Numero Ilmestyy Sisällön aineistopäivä Ilmoitusten aineistopäivä 

1 helmikuu 19.12.2003 7.1. 
2 huhtikuu 13.2. 1.3. 
3 kesäkuu 16.4. 7.5. 
4 lokakuu 20.8. 6.9. 
5 joulukuu 15.10. 5.11. 

 


