TOIMINTASUUNNITELMA
2005

LIITON TAVOITETILA JA TOIMINTA-AJATUS
Tavoitetila
Sukeltajaliitto on uuden 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 2005
•
•
•

seurojen toiminnan laatu
seuratoiminnan monipuolisuuden lisääminen
nuorisotoiminta
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LIITON ORGANISAATIO
Liiton kevätkokous
• päättää toimintakertomuksesta
• päättää tileistä ja vastuuvapaudesta
• 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
Liiton toimisto
• palvelee jäsenistöä
• pitää yhteyttä sidosryhmiin
• huolehtii liiton taloudesta
• hallinnoi liiton toimintaa
• tukee ammatillisesti valiokuntien toimintaa
Työvaliokunta
• suorittaa hallituksen sille antamat erillistehtävät
Talousvaliokunta
• tarkastelee Liiton taloutta pitemmällä aikavälillä
• toimii hallituksen taloudellisena asiantuntijana
• suorittaa hallituksen sille määräämät erillistehtävät
• tukee valiokuntia budjetin hallinnassa
Tekninen valiokunta
• kehittää sukellusturvallisuutta
• kehittää ja valvoo sukelluskoulutusta
Nuorisovaliokunta
• kehittää lasten ja nuorten toimintaa ja perhesukellusta
• järjestää koulutusta, leikkimielisiä kilpailutapahtumia ja leirejä.
Räpyläuintivaliokunta
• kehittää lajia
• kehittää ja ylläpitää kilpailujärjestelmää ja valmennusta
• tekee antidoping-työtä
Uppopallovaliokunta
• kehittää lajia
• kehittää ja ylläpitää kilpailujärjestelmää ja valmennusta
• tekee antidoping-työtä
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Vapaasukellusvaliokunta
• kehittää lajia
• kehittää ja ylläpitää kilpailujärjestelmää ja valmennusta
• kehittää koulutusjärjestelmää
• tekee antidoping-työtä
Sukelluskalastusvaliokunta
• kehittää lajia
• kehittää ja ylläpitää kilpailujärjestelmää ja valmennusta
• tekee antidoping-työtä
Seura - ja turvallisuusvaliokunta
• kehittää ja organisoi vapaaehtoisen pelastuspalvelun sukellustoimintaa
• kehittää koulutusjärjestelmää
• kehittää sukellusturvallisuutta
• kehittää seuratoimintaa
• organisoi harrastetoimintaa, johon kuuluu
− sukellussuunnistus
− vedenalainen valokuvaus
− laitetekniikkakilpailut

TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT
Toiminnanjohtaja
• vastaa Liiton yleisjohdosta hallituksen ja työvaliokunnan ohjeiden mukaan
• vastaa järjestö- ja yhteiskuntasuhteista
• toimii hallituksen, työvaliokunnan ja talousvaliokunnan esittelijänä
• hoitaa kansainvälisiä yhteyksiä
Koulutuspäällikkö
• toimii teknisen valiokunnan esittelijänä ja sihteerinä
• vastaa suunnitelmien käytännön toteuttamisesta
• koordinoi valiokuntien välistä yhteistyötä koulutus- ja turvallisuusasioissa
• osallistuu sukellusnormien ja standardien kehittämiseen
• toimii toiminnanjohtajan sijaisena
Nuorisopäällikkö
• toimii nuorisovaliokunnan esittelijänä ja sihteerinä
• vastaa suunnitelmien käytännön toteuttamisesta
• johtaa nuorisotoiminnan alueellista ja valtakunnallista kehittämistä
• vastaa yhteistyöstä sidosryhmien kanssa
Jäsensihteeri
• vastaa ATK-rekisteristä ja asiakaspalvelusta
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Liiton ja hallituksen kokoukset 2005
Tapahtuma
Hallituksen (järjestäytymiskokous)
Hallitus (tilikokous)
Hallitus
Kevätkokous
Suunnittelukokous (hallitus/valiokunnat)

Aika
15.1.
12.3.
23.4.
24.4.
17.9.

Hallitus

18.9.

Hallitus
Syyskokous
Hallitus

22.10.
23.10.
10.12.

Paikka
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Avoin
Meripuisto,
Espoo
Meripuisto,
Espoo
Helsinki
Avoin
Helsinki

Vastuutaho
Toiminnanjohtaja
Toiminnanjohtaja
Toiminnanjohtaja
Toiminnanjohtaja
Toiminnanjohtaja
Toiminnanjohtaja
Toiminnanjohtaja
Toiminnanjohtaja
Toiminnanjohtaja

Kotimaiset kokous-, koulutus- ja neuvottelupäivät
Liiton edustaja osallistuu seuraaviin kokouksiin
• Suomen Liikunta ja Urheilun kevät- ja syyskokoukset
• Lajiliittojen toiminnanjohtajien tapaaminen joka toinen tiistai
• Nuoren Suomen vuosikokoukset, neuvottelut ja koulutuspäivät kutsuttaessa
• Opetusministeriön neuvottelupäivät, syys- tai lokakuu
• Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliiton vuosikokoukset
• Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepan) keskustoimikunnan ja
työvaliokunnan kokoukset
• Talous- ja veroseminaari

Sukeltajaliitto on vuoden 2005 aikana mukana kahdessa yhteistyöprojektissa:
• Vesistöt liikuntapaikkoina -selvitys olosuhteista ja niiden kehittämisestä
− OPM:n tukema, Veneilyliiton koordinoima useiden eri lajiliittojen projekti
• Saaristo- ja vesistömatkailun verkostoitumishanke
− Sisäasiainministeriön koordinoima projekti

TALOUS
Liiton varsinaisia rahoituslähteitä ovat
• jäsenmaksut ja osallistumismaksut
• tarvikevälitys
• vakuutusmyynti
• ilmoitusmyynti
• yhteistyösopimukset
• valtionapu
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MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ
Liitto panostaa nopeaan ja luotettavaan tiedotukseen.
Liitto tiedottaa aktiivisesti jäsenseurojen ja tiedotusvälineiden suuntaan.
Tiedotusvälineille suuntautuvasta tiedottamisesta vastaa vain puheenjohtajisto
ja/tai se Liiton toimihenkilö, jolle annetaan tiedostusvastuu erikseen sovittavalla
tavalla.

Sisäisen tiedotuksen kanavat
•
•
•
•
•
•
•
•
•

seurakirje viisi kertaa vuodessa
seura- ja aluekäynnit tarvittaessa/pyydettäessä
Sukeltaja-lehti
Norppa-tiedote
Kouluttaja-tiedote
lajikohtaiset tiedotteet
sukeltajapäivät
syys- ja kevätpäivät
www.sukeltaja.fi

Ulkoisen tiedotuksen kanavat
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sukeltaja-lehti
www.sukeltaja.fi
Liiton esitteet
messut ja muut vastaavat tilaisuudet
seurojen tapahtumat
STT-lehdistötiedote /-tilaisuudet
Urheilukalenteri
TV ja radio
SLU:n tiedotuslehti

Suhdetoiminta
•
•
•
•
•

neuvottelut
yhteistyökumppaneiden huomioiminen
huomionosoitukset
seurojen merkkipäivät
Sukeltaja-lehden vapaakappaleet

SIDOSRYHMÄT
Jäsenyydet
•
•
•
•

Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS)
European Underwater Federation (EUF)
Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU)
Suomen Olympiayhdistys
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•
•

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry (oikeus hallituspaikkaan)
Nuori Suomi ry

•
•
•
•
•
•
•
•

Apnea Academy (ApAc)
Association Internationale pour le Développement de l'Apnée (AIDA)
Eläkevakuutusosakeyhtiö Ilmarinen
Merentutkimuslaitos
Meriturva
Merivoimat
Metsähallitus
Museovirasto
− Meriarkeologian yksikkö
− Suomen merimuseo
National Association of Diving Instructors (NAUI)
Opetusministeriö
Pelastusopisto
Oy Silja Line Ab
Sisäasiainministeriö
Sukellustarvikeliikkeet
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK)
Suomen Punainen Risti (SPR)
Suomen Sukellus- ja Ylipainelääketieteellinen Yhdistys ry
Töölön matkatoimisto
Vakuutusyhtiö Pohjola
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa)
− työvaliokunnan jäsenyys
Ympäristöministeriö

Muut

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

Kokoukset ja tapahtumat
•
•
•
•
•

CMAS:n yleiskokous, Espanja
Pohjoismaisten liittojen kokous, Ruotsi
CMAS:n räpyläuintivaliokunta, 4 kertaa
CMAS:n uppopallotyöryhmä, 2 kertaa (kilpailujen yhteydessä)
EUF, 2-3 kertaa

6

TEKNINEN VALIOKUNTA
Tekninen valiokunta ylläpitää harrastussukelluksen asiantuntijuutta seuraamalla
uusimpia opetusmenetelmiä ja perehtymällä sukellustekniikan ja -menetelmien
tuoreimpaan kehitykseen. Valiokunta pyrkii ennakoimaan toimintaympäristön
muutoksia.
Painopisteet
Painopistealueet ovat
• kouluttajakoulutus
• laitesukeltajille sopivan turvallisuuskurssin kehittäminen
• jatko- ja erikoiskurssien kehittäminen
• tekniikkasukelluskoulutuksen aloittaminen

Kansainväliset yhteistyökumppanit
CMAS:n rinnalla kehitetään yhteistyötä NAUI:n kanssa. Sukeltajaliiton
koulutusohjelmat kattavat jatkossa molempien organisaatioiden standardit.

Kouluttajakoulutus
Kouluttajakoulutus järjestetään CMAS:n vaatimukset sekä NAUI:n
koulutusstandardit huomioiden.
Kouluttajakurssit
Lähikouluttaja
• Lähikouluttajakurssit siirtyvät seuroissa järjestettäväksi koulutukseksi.
• Lähikouluttajakurssilla annetaan tiedot ja taidot, joita kouluttaja tarvitsee
voidakseen toimia lähikouluttajana laitesukelluskursseilla.
• Lähikouluttajakurssin pääpaino on oppilaiden valvonnassa,
laitesukelluskouluttajan apulaisena toimimisessa ja laitesukelluskouluttajan
opettamien taitojen harjoittamisessa.
• Mikäli lähikouluttajakurssin vastuukouluttajalla on voimassaoleva NAUI Scuba
Instructor -kortti, kurssin hyväksytysti läpäissyt oppilas voi hakea NAUI
Assistant Instructor –korttia. Muussa tapauksessa myönnetään Sukeltajaliiton
lähikouluttajakortti.
Laitesukelluskouluttaja
• Laitesukelluskouluttajakurssilla annetaan ne tiedot ja taidot, jotka kouluttaja
tarvitsee voidakseen suunnitella, järjestää ja johtaa laitesukelluksen perus- ja
jatkokursseja sekä lähikouluttajakursseja.
• Laitesukelluskouluttajakurssin pääpaino on opettamistaidossa, kurssien
suunnittelussa, kurssien käytännön järjestelyissä sekä kurssin
kouluttajaryhmän johtamisessa.
• Laitesukelluskouluttajakurssin hyväksytysti läpäissyt kouluttaja voi hakea
CMAS:n uuden järjestelmän mukaista M2-korttia tai NAUI Scuba Instructor korttia.
• Valiokunta järjestää yhden kurssin.
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Kouluttajien täydennyskoulutus
• Täydennyskoulutuksen kohderyhmänä ovat CMAS:n vanhan järjestelmän M2ja M3 -kouluttajat.
• Täydennyskoulutuksen pääpaino on Sukeltajaliiton ja CMAS:n muuttuneiden
koulutusohjelmien ja NAUI-standardien oppimisessa,
sukellusjohtajakoulutuksessa, NAUI:in liittyvissä erityisasioissa sekä
koulutuksen yhdenmukaistamisessa.
• Täydennyskoulutuksen hyväksytysti läpäissyt kouluttaja saa CMAS:n uuden
järjestelmän mukaiset M2-kouluttajan valtuudet ja voi hakea NAUI Scuba
Instructor -korttia.
• Valiokunta järjestää kaksi kurssia.

Laitesukelluksen jatkokurssi
Otetaan käyttöön Sukeltajaliiton uusi koulutusohjelma ja materiaali.
• Laitesukelluksen jatkokurssin hyväksytysti läpäisseelle sukeltajalle voidaan
myöntää CMAS P2- tai NAUI Advanced Scuba Diver -kortti.

Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi
Aloitetaan koulutusohjelman ja -materiaalien tuottaminen.
• Laaditaan koulutusohjelma niin, että se täyttää sekä CMAS P3 -kortitukseen
että NAUI Master Scuba Diver -kortitukseen johtavien kurssien standardit.

Sukellusturvallisuuskoulutus
Jatketaan koulutusohjelman ja -materiaalien tuottamista.
• Laaditaan koulutusohjelma niin, että se täyttää NAUI Scuba Rescue Diver kortitukseen johtavan kurssin standardit.

Kuivapukusukeltamisen erikoiskurssi
Jatketaan koulutusohjelman ja -materiaalien tuottamista.
• Laaditaan koulutusohjelma niin, että se täyttää NAUI Dry Suit Specialty kortitukseen johtavan kurssin standardit.

Jään alla sukeltamisen erikoiskurssi
Aloitetaan koulutusohjelman ja -materiaalien tuottaminen.
• Laaditaan koulutusohjelma niin, että se täyttää NAUI Ice Diver Specialty kortitukseen johtavan kurssin standardit.

Tekniikkasukelluskoulutus
Jatketaan seuraavien koulutusohjelmien ja –materiaalien tuottamista:
• kaasunsekoituskoulutus CMAS Gas Blender -standardiin pohjautuen
• nitroksisukeltamisen jatkokurssi CMAS Nitrox Level II -standardiin pohjautuen
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Liittokouluttajat
Järjestetään liittokouluttajien koulutustilaisuus, jossa kehitetään liittokouluttajien
valmiutta toimia kouluttajakoulutuksessa.
Liittokouluttajat
• järjestävät NAUI Rescue Diver -kursseja
• osallistuvat teknisen valiokunnan apuna kouluttajakurssien järjestämiseen
• muodostavat verkoston, joka on myös Liiton muiden valiokuntien käytettävissä

Tiedotus
•
•
•
•
•

Etelä-Suomen sukeltajapäivä, helmikuu.
Pohjois-Suomen sukeltajapäivä, marraskuu.
Sukeltaja-lehti
Kouluttaja-tiedote
www.sukeltaja.fi

Eettiset säännöt
Valiokunta sitoutuu noudattamaan ja edistämään Sukeltajaliiton eettisiä sääntöjä.
• Valiokunnan jäsenet ja liittokouluttajat sitoutuvat kirjallisesti noudattamaan
eettisiä sääntöjä.
• Seurojen kouluttajille myönnetään kouluttajakortti ja vanhat kouluttajakortit
uusitaan vain, mikäli kouluttaja sitoutuu kirjallisesti eettisten sääntöjen
noudattamiseen.

Tapahtumakalenteri
Tapahtuma

Aika

Iosa
IILaitesukelluskouluttajakurssi
osa
IIIosa

9.11.9.
23.25.9.
7.9.10.
9.12.6.

Täydennyskoulutus

Täydennyskoulutus

Paikka

OsallistujaVastuutaho
tavoite

Eerikkilän
12
urheiluopisto

Tekninen valiokunta

Eerikkilän
15
urheiluopisto

Tekninen valiokunta

I28.osa 30.10. Eerikkilän
12
urheiluopisto
II- 11.osa 13.11.

Tekninen valiokunta

Sukeltajapäivä

12.2.

Helsinki

Sukeltajapäivä

26.11. Rovaniemi

Liittokouluttajapäivä

5.3.

Meripuisto,
Espoo
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70
40
15

Seura- ja
turvallisuusvaliokunta
Seura- ja
turvallisuusvaliokunta
Tekninen valiokunta

NUORISOVALIOKUNTA
Valiokunta laatii laadukkaita ja monipuolisia toimintamuotoja, jotka houkuttelevat
nuoria sukellusharrastuksen pariin.
Valiokunta vakiinnuttaa uudistetut ohjaaja- ja kouluttajakoulutukset sekä jatkaa
kurssiuudistusten tekemistä. Mottona on ”Nuori haluaa olla sukeltaja”.
Painopisteet
•
•

seurojen nykyisen toiminnan ja uusien toimintamuotojen tukeminen
Sinettiseurat

Koulutus
Valiokunta järjestää
• kolme norppaohjaajakurssia
• snorkkelisukelluskouluttajakurssin
• kuuttiohjaajakurssin
• ohjaajien tiedotuspäivän seurojen ohjaajille

Leirit
•
•

Valiokunta järjestää yhteistyössä Mikkelin Urheilusukeltajat ry:n kanssa
valtakunnallisen Norppaleirin.
Valiokunta lähettää edustajan kansainväliselle leirille.

Kilpailut ja harjoitukset
•
•

Valiokunta järjestää yhdessä seurojen kanssa kaksi valtakunnallista
Norpparallia.
Räpyläuinnin Nuori Suomi -cupit järjestetään yhteistyössä
räpyläuintivaliokunnan kanssa.

Snorkkelisukellusluokkien uudistus
•

snorkkelisukelluksen jatkokurssin ohjelma ja opetusmateriaali uudistetaan

Koulutusmateriaali
Valiokunta tuottaa
• snorkkelisukelluskurssille oppilaan työkirjan
• snorkkelisukelluksen jatkokurssin opetuspaketin, joka sisältää kurssin
järjestämisohjeet, kouluttajan luentomuistiinpanot, kalvot, allaskortit ja
avovesikortit

10

Sinettiseurat
•
•
•

Vuonna 2005 valiokunta ja nuorisopäällikkö tekevät tarvittavat
Sinettitarkastukset
Nuorisopäällikkö tekee Sinettivierailun seuroihin, joihin ei tehdä
Sinettitarkastusta
Nuoren Suomen järjestämälle Sinettiristeilylle kustannetaan edustaja kustakin
Sinettiseurasta. Sinettiristeilylle osallistuminen on yksi lajiliiton omista
Sinettikriteereistä. Sinettiristeilylle valiokunta järjestää oman ohjelman Nuoren
Suomen ohjelman lisäksi.

Tiedotus ja viestintä
•
•
•
•
•
•
•

Sukeltaja-lehden Norppa-sivut
− Norppa-sivuille pyritään saamaan enemmän nuorten kirjoittamia juttuja
sekä nuorille suunnattuja juttuja
Norppa-tiedote
− jakelu kaikkiin seuroihin sekä nuorisovastaaville että yhdyshenkilöille,
lisäksi Liiton hallitukselle, tekniselle valiokunnalle ja liittokouluttajille
www.sukeltaja.fi
seurakirje
Kouluttaja-tiedote
Sukeltajapäivät
Norppaohjaajien tiedotuspäivä

Kokoukset
•
•

Valiokunta kokoontuu 4-5 kertaa vuoden aikana, sekä pitää tarvittaessa
puhelinkokouksia
Nuorisopäällikkö edustaa Sukeltajaliittoa Nuori Suomi ry:n kokouksissa

Eettiset säännöt
Valiokunta sitoutuu noudattamaan ja edistämään Sukeltajaliiton eettisiä sääntöjä.
• Valiokunnan jäsenet ja ohjaaja- ja kouluttajakurssien opettajat sitoutuvat
kirjallisesti noudattamaan eettisiä sääntöjä.
• Seurojen ohjaajille myönnetään ohjaajapätevyys ja kouluttajille
kouluttajakortti vain, mikäli he sitoutuvat kirjallisesti eettisten sääntöjen
noudattamiseen.
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Tapahtumakalenteri

Tapahtuma

Aika

Paikka

Osallistujatavoite

Vastuuhenkilö/taho

Norppaohjaajakurssi

1.-3.4.

Varala

15

Susanna Laine

10.-12.6.

Varala

15

Sari Häkkinen

Norppaohjaajakurssi

23.-25.9.

Varala

15

Lilli Pykäläinen

Snorkkelisukelluskouluttajakurssi

9.-11.9. I-jakso
23.-25.9. II-jakso

Eerikkilä

15

Sari Häkkinen ja Lilli
Pykäläinen

Kuuttiohjaajakurssi

25.-27.11.

Varala

15

Heli Laukkarinen

Norppaohjaajien
infopäivä

12.2.

Helsinki

30

Nuorisovaliokunta

Valtakunnallinen
Norpparalli

Kevät

Rauma

70

Rauman
Laitesukeltajat

Valtakunnallinen
Norpparalli

Syksy

Tuusula

60

Keski-Uudenmaan
Sukeltajat

Valtakunnallinen
Norppaleiri

4.-7.8.

Mikkeli

60

Mikkelin
Urheilusukeltajat

Norppaohjaajakurssi
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UPPOPALLOVALIOKUNTA
Valiokunta kehittää uppopalloa ja luo laadukkaat puitteet kotimaiselle ja
kansainväliselle kilpailutoiminnalle. Valiokunta laajentaa harrastuspiiriä ja lajin
tuntemusta.
Painopisteet
•
•

nuorisotoiminnan tukeminen ja uusien pelaajien kasvattaminen
uppopallotietouden vienti seuroille

Kilpailutavoitteet
Valiokunta järjestää sekä PM- että EM-kilpailut Suomessa. Kotikisoissa
maajoukkueiden tavoitteena on saavuttaa
• miesten ja nuorten mitalisijoitukset PM-kilpailuissa
• miesten mitalisijoitus EM-kilpailuissa

Nuorisotoiminta
•
•
•

järjestetään 15-17 -vuotiaille tarkoitettuja alueellisia leirejä
nuorten sarjatoimintaa kehitetään
SM-sarjan rakennetta muokataan ja joukkuemäärää lisätään

Valmentaja- ja tuomarikoulutus
•
•

Valiokunta lähettää osallistujia SLU:n alueellisille ja kansallisille
valmentajakursseille.
Eritasoisten tuomareiden määrää lisätään.

Kilpailut
•
•
•
•

Valiokunta kannustaa joukkueita osallistumaan divisioonaan sekä turnauksiin.
SM-sarjan laatua parannetaan.
I-divisioona pidetään harrastepohjaisena.
Valiokunta järjestää sekä PM- että EM-kilpailut Suomessa
− lähetetään maajoukkue nuorten PM-kilpailuihin
− lähetetään miesten ja naisten maajoukkueet sekä PM- että EM-kilpailuihin

•
•
•

Sukeltaja-lehti
www.sukeltaja.fi
www.uppopallo.tk

Tiedotus

Kokoukset
Valiokunta kokoontuu 4 kertaa.
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Antidoping-ohjelma
Sekä kilpailijat että valmentajat sitoutetaan kirjallisesti noudattamaan Liiton
antidoping-sääntöjä.

Tapahtumakalenteri
Tapahtuma

Aika

Paikka

Osallistujatavoite Vastuutaho

Rixu-Cup

8.1.

Riihimäki

100

R. Rantamäki

Naisten leiri

8.1.

Riihimäki

15

T. Suomalainen

SM-sarja,
Divisioona

15.1.

Avoin

150

UPVK /
Sarjapäällikkö

Miesten/ Naisten
leiri

29.1.

40

M. Enberg/ T.
Suomalainen

SM-sarja,
Divisioona
Miesten/ Naisten
leiri

Avoin

12.2.
12.2.

Miesten leiri

19.2.

Aikuisten PMkilpailut

26.-27.2.

SM-sarja,
Divisioona

12.3.

SM- finaali

2.4.

Miesten leiri

23.4.

Miesten leiri
Miesten/ Naisten
leiri

7.5.
21.5.

Avoin

150

Avoin

40

Avoin

UPVK /
Sarjapäällikkö
M. Enberg/ T.
Suomalainen

25

M. Enberg

130

P. Silvola

150

UPVK /
Sarjapäällikkö

70.

UPVK /
Sarjapäällikkö

Avoin

25

M. Enberg

Avoin

25

M. Enberg
M. Enberg/ T.
Suomalainen

Pirkkola,
Helsinki
Avoin
Avoin

Avoin

30

EM- kilpailut

5.-12.6.

Pirkkola,
Helsinki

350

P. Silvola

Susiraja- cup

18.6.

Joensuu

40

E. Pennala

Divari- cup

12.11.

Tampere

100

M. Pitkänen
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RÄPYLÄUINTIVALIOKUNTA
Tavoitteena on miesten viestijoukkueen sijoittuminen mitaleille sekä EMkilpailuissa että World Gamesissa. Valiokunta järjestää Nuori Suomi cup –
räpyläuintikilpailujen sarjan, jossa uidaan sekä tavallisilla että monoräpylöillä.
Painopisteet
•
•
•

valmennus- ja kilpailutoiminta
nuorisotoiminta ja harrastajamäärän kasvattaminen
valmentaja- ja tuomarikoulutus

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

Nuorisotoiminta ja harrastajamäärän kasvattaminen
Valiokunta
• järjestää norppaohjaajille, valmentajille ja uimareille lajiin tutustumis- ja
valmennusleirin
• tiedottaa uimaseuroille mahdollisuudesta perustaa seuroihinsa
räpyläuintijaosto, jonka liityttyä Sukeltajaliittoon uimareilla on mahdollisuus
osallistua räpyläuinnin kilpailutoimintaan
• välittää harjoitus- ja kilpailuvarusteita seurojen ja kilpailijoiden tarpeisiin

Valmennus ja kilpailut
Valiokunta
• järjestää A-maajoukkueelle kaksi ja koko PM-joukkueelle yhden leirin sekä
viikonloppuleirejä
• järjestää yhdessä nuorisovaliokunnan kanssa Nuori Suomi Cup -kilpailut
Suolahdessa, Porissa, Kouvolassa ja Tampereella.
• antaa A-maajoukkueelle mahdollisuuden osallistua kansainväliseen kilpailuun
• järjestää SM-kisat Tampereella
• järjestää PM-kilpailut Espoossa
• lähettää joukkueen nuorten MM-kilpailuihin Puolaan sekä miesten ja naisten
viestijoukkueet EM-kilpailuihin San Marinoon.
• lähettää joukkueen World Games-kilpailuihin Saksaan, jos vuoden 2004 MMkilpailuissa paikka kilpailuihin saavutetaan
• neuvottelee Viron kanssa sen osallistumisesta PM-kisoihin
• selvittää Baltic Sea -kilpailun aikaansaamista
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Pitkän aikavälin tavoitteet
Käynnissä olevan valmennusohjelman pitkän aikavälin tavoitteet ovat:
• miesten viestijoukkueen mitalisija MM-kilpailuissa 2006
• 1-2 henkilökohtaista mitalia MM-kilpailuissa 2006
• naisten viestijoukkue finaaliin MM-kilpailuissa 2006
• nuorten poikien ja tyttöjen viestijoukkueet EM-kilpailuihin 2006

Kokoukset
•
•

Valiokunta kokoontuu SM-kilpailujen ja leirien yhteydessä sekä pitää
puhelinkokouksia tarpeen mukaan.
PM-kilpailujen yhteydessä pidetään räpyläuinnin mini-PM-kokous.

Antidoping-ohjelma
Sekä kilpailijat että valmentajat sitoutetaan kirjallisesti noudattamaan Liiton
antidoping-sääntöjä.

Tapahtuma- ja kilpailukalenteri
Tapahtuma

Aika

Paikka

OsallistujaVastuutaho
tavoite

Nuori Suomi
Cup

15.1.

Suolahti

25

A-KUs / Jouko Sorri

SM-kilpailut

5.-6.2.

Tampere

60

TaUrsu+RRDC / Turkka

Oasen Trophy

19.-20.2.

Västerås / Ruotsi

20

valiokunta

PM-kilpailut

26.-27.3.

Espoo

25 / 50

valiokunta

Nuori Suomi
Cup

14.5.

Pori

25

DTP+PURS / Hietanen

EM-kilpailut

2.-10.7.

San Marino

10

valiokunta

World Games

21.–22.7.

Duisburg / Saksa

6

valiokunta

Kaukajärven
yliuinti

31.7.

Tampere

15

TaUS

Nuorten MMkilpailut

1.-8.8.

Ostrowiec
Swietokrzyski /
Puola

11.8.

Helsinki

15

Urheilusukeltajat/Saarnio

2.10.

Kouvola

30

KoU / Korja

30.10.

Tampere

30

TaUrsu+RRDC / Turkka

Töölönlahden
yliuinti
Nuori Suomi
Cup
Nuori Suomi
Cup

6
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valiokunta

VAPAASUKELLUSVALIOKUNTA
Valiokunta kehittää vapaasukelluksen kilpailutoimintaa ja koulutusjärjestelmää ja
tukee muuta sukelluskoulutusta.
Painopisteet
• vapaasukelluksen koulutusohjelman ja -materiaalin kehittämisprojekti
Kilpailutavoitteet
• kansainvälisissä kilpailuissa sijoittuminen kolmen parhaan joukkoon miesten ja
naisten sarjassa
• yksi uusi maailmanennätys

Kilpailut
Valiokunta lähettää osanottajat kahteen kansainväliseen kilpailuun
• joko Freediver Open Classic 2005 tai AIDA:n avovesisarjan MM-kilpailut
• AIDA:n hallisarjan MM-kilpailut
Valiokunta järjestää Suomen mestaruuskilpailut sekä allas- että avovesisarjassa.

Leirit
Valiokunta järjestää kaksi vapaasukellusleiriä, Asikkalassa ja Tampereella.

Koulutus
Valiokunta järjestää vähintään kaksi vapaasukelluskurssia, Helsingissä ja Lohjalla.
Valiokunta tuottaa vapaasukelluskurssien käyttöön oppilaan kirjan, kurssien
järjestämisohjeet ja kouluttajan tukimateriaalin.

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 kaksi kertaa. Kokoukset voidaan pitää
puhelinkokouksina.

17

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
Sekä kilpailijat että valmentajat sitoutetaan kirjallisesti noudattamaan Liiton
antidoping-sääntöjä.

Tapahtuma- ja kilpailukalenteri
Tapahtuma

Aika

Paikka

SM-allaskilpailut

Talvi 2005

Avoin

Osallistujatavoite
20

AIDA avovesi-MM

1.-4.9.

Nizza, Ranska

7

AIDA allas-MM

24.-27.8.

Renens-Lausanne,
1-2
Sveitsi

Freediver Open
Classic 2005
Vapaasukelluskurssi
Vapaasukelluskurssi
Vapaasukellusleiri
Vapaasukellusleiri
SM-avovesikilpailut

Helsinki

6

Avoin
Joukkueenjohtaja
valitaan myöhemmin
Joukkueenjohtaja
valitaan myöhemmin
Joukkueenjohtaja
valitaan myöhemmin
Jussi Lehtonen

Lohja

6

Antti Kivioja

Tampere
Asikkala

10
15

Jyri Vehmaskoski
Teppo Kallio

Avoin

20

Avoin

syys-lokakuu Spetses, Kreikka 7
toukokuu
toukokesäkuu
Kesä 2005
heinäkuu
Loppukesä
2005

Vastuutaho
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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, ylläpitää suhteita eri maiden
sukelluskalastusjärjestöihin ja tukee kansainvälisiin kilpailuihin osallistumista.
Painopisteet
•
•
•
•
•
•

kilpailutoiminnan kehittäminen kotimaassa ja uusien seurojen kouluttaminen
kilpailujen järjestäjiksi
kansainväliset kilpailut
turvallisuussäännöstön ja ohjeistuksen jakelu
varautuminen harrastajamäärän rajuun kasvuun - tulossa ”trendilaji”
lajin tunnettuuden lisääminen
tieteellinen yhteistyö Merentutkimuslaitoksen kanssa

Kilpailut
Tavoitteena on pitää Suomi Pohjois-Euroopan johtavana
sukelluskalastusmaana sekä lunastaa EM–kilpailuissa paikka vuoden 2006 MM–
kilpailuihin ja saada vähintään yksi kilpailija kymmenen parhaan joukkoon.
Valiokunta
• kehittää kilpailu- ja turvallisuussääntöjä
• lähettää seurajoukkueita eurooppalaisiin kilpailuihin
• lähettää osallistujia Viron mestaruuskilpailuihin ja Peipsi-cupiin
• kutsuu vastavuoroisesti virolaisia Suomeen
• tukee maajoukkueen osallistumista kansainvälisiin CMAS-kilpailuihin

EM-kilpailuprojekti
CMAS EM-kilpailut ovat kauden kilpailullinen päätavoite. Tavoite on sijoittua 8
parhaan maan joukkoon. Kilpailuun lähetetään Suomesta 5 hengen joukkue (3
kilpailijaa + kapteeni + varamies). Joukkueen kokoonpano päätetään vuoden
2004 kotimaan rankingkilpailujen sekä PM-kilpailujen menestyksen pohjalta.
Kilpailullisten tavoitteiden lisäksi luodaan kansainvälisiä suhteita ja tuodaan
Suomea esiin sukellusmaana.

Tiedotus
•
•
•
•
•
•
•

Sukeltaja-lehti
kansainväliset lehdet, kuten Apnea
lajin sisäinen tiedotus harrastajaseurojen välillä sähköpostitse
tulospalvelu www.teamkampela.com
tiedotus www.sukeltaja.fi
sanoma- ja aikakauslehdet
radio ja TV
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Kokoukset
Valiokunta pitää vuoden aikana kolme kokousta, joista tärkein on helmimaaliskuussa Raumalla järjestettävä järjestäytymis-, suunnittelu- ja
sääntökokous.

Eettiset säännöt
Valiokunta sitoutuu noudattamaan Liiton eettisiä sääntöjä.
• Vastuuhenkilöt - kouluttajat, ohjaajat, valmentajat, muut toimitsijat sitoutuvat noudattamaan eettisiä sääntöjä.
• Mikäli toimintaan osallistuu alle 18-vuotiaita, sitoudutaan lisäksi noudattamaan
lasten ja nuorten toiminnan eettisiä sääntöjä. Lisäksi 15-17 -vuotiailta
vaaditaan kilpailutoimintaan vanhempien kirjallinen suostumus.

Antidoping-ohjelma
Sekä kilpailijat että valmentajat sitoutetaan kirjallisesti noudattamaan Liiton
antidoping-sääntöjä.

Tapahtuma- ja kilpailukalenteri
Kotimaiset tapahtumat

Dödörens Cup
Porkkala Cup
Jaskan Muistokisa
SM-kilpailut

Osallistujatavoite
4.6
Hanko
35
18.6
Porkkala
35
16.7
Sisävesi
25
23.-24.7 Turun saar. 40

Rauma Open

6.8

Rauma

25

Hanko Cup

27.8

40

Siika Cup

24.9

Hanko
Kirkkonummi

Team Kampela/Matti Pyykkö
Team Kampela/Jukka Rapo
Lahden Pingviinit/Pekka Niemelä
Team Kampela / Matti Pyykkö
Raumameren
Sukelluskerho/Jukka Levonen
Stig Helander

25

Calypso/ Stig Gustavsson

Huippukokous 2004

helmi/
Rauma
maalisk.

10

Jukka Levonen, Ville Lahikainen

Tapahtuma

Aika

Paikka

20

Vastuutaho

Kansainväliset tapahtumat

Tapahtuma
Viron tasavallan
mestaruuskilpailut
Kristiansund cup
PM - Kilpailut
Silver Amphora
EM-kilpailut
New years cup
Baleares Cup

Aika

Paikka

Osallistujatavoite
Vastuutaho suomessa
(Suomalaisia)

11.-12.6 Lohusalu

15

Team Kampela/Ville Lahikainen

elokuu
syyskuu
syyskuu
Avoin
30.12
Avoin

12
10
5
5
5
3

Team Kampela/Matti Pyykkö
Valiokunta
Valiokunta
Valiokunta
Valiokunta
Valiokunta

Norja
Norja
Bulgaria
Avoin
Croatia
Mallorca
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SEURA- JA TURVALLISUUSVALIOKUNTA
Valiokunta järjestää laadukasta ja asiantuntevaa seura- ja turvallisuuskoulutusta,
sukelluskouluttajien ja viranomaisten yhteistyönä.
Painopisteet
•
•
•
•

Vapepa-koulutus
viranomaisyhteistyön edelleen kehittäminen
tapahtumaraportoinnin kehittäminen
sukellusturvallisuuden kehittäminen

Turvallisuuskoulutus
Sukellusonnettomuustutkinnassa ja vedenalaisessa rikospaikkatutkinnassa
tiivistetään yhteistyötä poliisin kanssa.
Aloitetaan Liiton oman, yleisimmät standardit täyttävän ensiapukoulutuksen
kehitystyö.

Vapepa-toiminta
Valiokunta
• tuottaa ja ylläpitää koulutusmateriaalia
• avustaa seuroja Vapepa–sukeltajakurssien järjestämisessä
• valvoo alueellisen Vapepa–sukeltajakoulutuksen laatua
• lisää koulutettujen Vapepa-sukeltajien tunnettuutta viranomaisten
keskuudessa
Vapepa–sukeltajien käyttöön tuotetaan yhtenäinen asustus ja sukeltajakortit.
Valiokunta järjestää:
• Vapepa-sukelluskouluttajakurssin Meriturvassa Lohjalla
• pintapelastuskurssin yhteistyössä SPEK:n kanssa Lappeenrannassa
• vedenalaisten onnettomuuksien tutkintakurssin yhteistyössä poliisin kanssa

Tapahtumaraportointi ja sukellusonnettomuustutkinta
Valiokunta tarkastelee tapahtumaraportoinnin käyttötarkoitusta, ongelmakohtia ja
kehittämistarpeita. Raporttien hankkimisessa ja analysoinnissa aloitetaan
yhteistyö poliisi- ja pelastusviranomaisten ja merivoimien kanssa.
Tapahtumaraporttien hyödyntämistä koulutuksessa ja raportoinnin
palautejärjestelmää kehitetään.

Turvaohjeet
Valiokunta aloittaa turvaohjeiden päivityksen. Uudet ohjeet otetaan käyttöön
viimeistään vuoden 2007 alussa.
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Seuratoiminta
Valiokunta ohjaa koulutusta tarvitsevat seurojen johtohenkilöt SLU:n ja sen
aluejärjestöjen koulutuksiin. Valiokunta koordinoi koulutuksia alueellisesti
kokoamalla alueen seuroja yhteisiin koulutuksiin.
Yhdistystoiminnan asiantuntijoilta hankitaan artikkeleita Liiton
tiedotusmateriaaleihin.

Pienkilpailulajit
Valiokunta hallinnoi pienkilpailulajien (vedenalainen valokuvaus, laitetekniikka,
sukellussuunnistus) kilpailutoimintaa ja ylläpitää niiden kilpailusääntöjä.
Antidoping-ohjelma
Myös Sukeltajaliiton pienkilpailulajeissa sekä kilpailijat että valmentajat
sitoutetaan kirjallisesti noudattamaan Liiton antidoping-sääntöjä.

Erityisryhmien sukelluskoulutus
Erityisryhmien kouluttajakoulutuksesta vastaa valiokunnan nimeämä
erityisryhmien koulutustyöryhmä, joka määrittelee koulutuksen
järjestämistarpeen.

Tiedotus
Valiokunta tiedottaa ensisijaisesti
• Sukeltaja-lehdessä
• www.sukeltaja.fi
• Sukeltajapäivillä
• Viranomaisjulkaisuissa, kuten Poliisilehdessä, poliisin tiedotuskanavilla ja
pelastustoimen julkaisuissa
• www.vapepa.fi

Kokoukset
Valiokunta kokoontuu neljä kertaa.

Eettiset säännöt
Valiokunnan jäsenet ja kouluttajat sitoutuvat kirjallisesti noudattamaan Liiton
eettisiä sääntöjä.
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Tapahtumakalenteri
Tapahtuma

Aika

Paikka

Osallistujatavoite

Vastuutaho

Sukeltajapäivä

12.2.

Helsinki

70

Valiokunta

Vapepa-kouluttajakurssi

maaliskuu

Lohja

12

Valiokunta

Pintapelastuskurssi

toukokuu

Lappeenranta

12

Valiokunta

Onnettomuustutkinta

syyslokakuu

Avoin

15

Valiokunta/
poliisi

Vapepa kouluttajien
täydennyskoulutus

7.-9.10.

Heinola

8

Valiokunta/
SPR

Sukeltajapäivä

26.11.

Rovaniemi

40

Valiokunta

Laitetekniikan SMkilpailut

heinäkuu

Ylitornio

10

Valiokunta/
Midnight
Divers ry
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SUKELTAJA-LEHTI
Sukeltaja-lehti on Suomen johtava sukellusalan julkaisu.
Lehti kertoo tärkeistä ja kiinnostavista sukeltamiseen liittyvistä asioista ja ilmiöistä
korkealuokkaisin jutuin ja kuvin.
Painopisteet
• sukelluksen tunnettuuden lisääminen
• laadukkaat artikkelit ja kuvat sukelluksen osa-alueista
• irtomyynnin ja vuosikertatilaajien määrän lisääminen

Talous
Sukeltaja-lehti rahoitetaan pääasiassa Liiton jäsenmaksuilla ja ilmoitustuloilla sekä
vuosikertamaksuilla ja irtomyyntituloilla.

Lehden tekijät
Sukeltaja-lehden suunnittelusta vastaa toimitusneuvosto. Sen muodostavat
päätoimittaja, toimitussihteeri ja neljä jäsentä Sukeltajaliitosta sekä
toimituspäällikkö MCIPressistä, joka vastaa lehden toteuttamisesta ja jakelusta.

Lehden materiaali
Sukeltaja-lehti rakentuu osittain vakioartikkeleista, joiden aiheita ovat koulutus,
sukellusmatkailu, sukellusurheilu, valokuvaus, seurojen toteuttamat
mielenkiintoiset projektit, henkilöesittelyt ja liiton asioista tiedottaminen.
Artikkeleiden sisällössä huomioidaan vakiintuneiden sukelluksen harrastajien
lisäksi uudet kaikenikäiset sukeltajat ja sukellukseen perehtymättömät lukijat.
Mielenkiintoisten ja laadukkaiden kuvien käyttö on Sukeltaja-lehdelle tärkeää.
Artikkeleiden sisältöä tukevien ja niiden kiinnostavuutta lisäävien kuvien laatuun
ja visuaaliseen viestintään kiinnitetään suurta huomiota. Kuvia hankitaan
ammattitaitoisten kuvaajien kokoelmista sekä erilaisista kaupallisista
kuvapankeista.

Nuorisotoiminta
Lisätään lasten ja nuorten itse tekemän kuvituksen määrää lehdessä.
Norppatoimittajan avulla kehitetään Norppa-sivuja norppamaisemmiksi.

Kokoukset
Sukeltaja-lehden tekijät kokoontuvat viidesti vuodessa päättämään tulevien
lehtien artikkeleista, niihin liittyvistä kuvamateriaaleista ja niiden tekijöistä.
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Ilmestymisaikataulu
Numero
1
2
3
4
5

Ilmestyy
helmikuu
huhtikuu
kesäkuu
lokakuu
joulukuu

Sisällön aineistopäivä
17.12.2004
7.3.
4.5.
12.9.
7.11.
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Ilmoitusten aineistopäivä
5.1.
2.3.
11.5.
7.9.
4.11.

