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LIITON TavOITeTILa ja  
TOImINTa-ajaTus

Tavoitetila

Sukeltajaliiton uudessa strategiassa keskiössä on 
sukeltaja, joka haluaa toimia järjestäytyneesti, 
on innostunut, taitava, luotettava, turvallinen, 
huolehtii kunnostaan ja on ympäristövaikuttaja. 
Strategia määrittelee vision hyvästä sukellus-
seurasta ja hyvästä Sukeltajaliitosta, jotka toimin-
nallaan tukevat sukeltajaa.

Toiminta-ajatus

Sukeltajaliitto kokoaa sukeltajat yhteen edis-
tämään sukellusharrastuksen mahdollisuuksia ja 
toimimaan aktiivisesti vedenalaisen ympäristön 
puolesta. 

LIITON aRvOT

Sukeltajaliiton arvot ovat:
Avoimuus1. 
Vastuullisuus2. 
Vaikuttavuus3. 

PaINOPIsTeaLueeT vuONNa 
2009

Toiminnan painopistealueet vuonna 2009 ovat:
materiaalin tuotanto •	
nuorten aktivointi seuratoimintaan•	
sähköisen viestinnän kehittäminen•	

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 eril-•	
listehtävät

strategiavaliokunta
tekee strategian valmistelutyötä ja seurantaa •	
sekä muita erillistehtäviä

Tekninen valiokunta
kehittää laitesukelluksen  turvallisuutta•	
kehittää ja valvoo laitesukelluskoulutusta•	
järjestää kouluttajakoulutusta•	
edistää laitesukelluksen harrastustoimintaa•	
hallinnoi laitesukellusrallien järjestämistä•	

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

uppopallovaliokunta
kehittää lajia•	
kehittää ja ylläpitää kilpailujärjestelmää ja •	
valmennusta
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 ensiapukou-•	
lutusjärjestelmää
kehittää ja organisoi vapaaehtoisen  •	
pelastuspalvelun sukellustoimintaa

TOImIHeNkILöIdeN 
TeHTäväT

Toiminnanjohtaja
vastaa Liiton yleisjohdosta hallituksen ja •	
työvaliokunnan ohjeiden mukaan 
vastaa järjestö- ja yhteiskuntasuhteista•	
toimii hallituksen ja työvaliokunnan  •	
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

jäsenpalvelusta•	
ATK-rekisteristä•	
Liiton kotisivujen päivittämisestä•	

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

Tapahtuma aika Paikka vastuutaho
Hallituksen kokous (hallitus/valiokunnat) 17.1. Helsinki Toiminnanjohtaja
Hallituksen kokous 7.3. Helsinki Toiminnanjohtaja
Hallituksen kokous 17.4. Kotka Toiminnanjohtaja
Kevätkokousseminaari 18.4. Kotka Toiminnanjohtaja
Suunnittelukokous (hallitus/valiokunnat) 6.9. avoin Toiminnanjohtaja
Hallituksen kokous 7.9. avoin Toiminnanjohtaja
Hallituksen kokous 18.10. avoin Toiminnanjohtaja
Syyskokousseminaari (Joensuun US) 24.-25.10. Joensuu Toiminnanjohtaja
Hallituksen kokous 12.12. Helsinki Toiminnanjohtaja

Liiton ja hallituksen kokoukset 2009
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kotimaiset kokous-, koulutus- ja 
neuvottelupäivät

Liiton edustaja osallistuu seuraaviin kokouksiin ja 
tilaisuuksiin

Suomen Liikunta ja Urheilun vuosikokoukset •	
Nuoren Suomen vuosikokoukset, neuvottelut •	
ja koulutuspäivät kutsuttaessa
Suomen Kuntoliikuntaliiton vuosikokoukset•	
Opetusministeriön järjestöpäivät•	
Olympiakomitean valtuuskunnan kokoukset•	
Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliiton •	
vuosikokoukset ja hallituksen kokoukset 
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) •	
keskustoimikunnan ja työvaliokunnan  
kokoukset
Lajiliittojen yhteiset koulutustilaisuudet •	
(Järjestöjohdon osaamisohjelma)
Muut vuoden aikana järjestetyt kokous- ja •	
koulutustilaisuudet harkinnan mukaan

TaLOus

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

seuRaTOImINNaN keHITTä-
mINeN ja TukemINeN

Seurojen toimintaedellytysten monipuolisuuden 
turvaamiseksi Sukeltajaliitto kehittää tasapuo-
lisesti ja pitkäjänteisesti kaikkia sukellusharras-
tuksen 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 palve-
lujen hankkimisesta, välittämisestä ja tuottamis-
esta. Liitto edistää sukellusseurojen perustamista 
ja tukee näiden toimintaa

harjoittamalla valistus-, neuvonta- ja koulu-•	
tustyötä 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 tar-•	
vitsemaa koulutus- ja tiedotusmateriaalia

edustamalla jäseniään ulkomailla ja ylläpitä-•	
mällä yhteyttä alan ulkomaisiin järjestöihin 
tukemalla, ohjaamalla ja kannustamalla seu-•	
rojen vapaaehtoistyötä
valvomalla ja kehittämällä sekä Liiton että •	
seurojen järjestämän toiminnan laatua

aLueTOImINTa

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

aNTIdOPINGTOImINTa

Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan voi-
massa olevia urheilun antidopingsääntöjä. Liitto 
kehittää ja ylläpitää sukellusurheilun antidoping-
ohjelmaa.

Kaikki Liiton edustusurheilijat ja valmentajat 
sitoutuvat kirjallisesti noudattamaan Liiton anti-
dopingohjelmaa.

eeTTINeN Työ

Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan ja 
edistämään Sukeltajaliiton eettisiä sääntöjä.

Kirjallinen sitoumus eettisten sääntöjen nou-
dattamisesta on eräs myöntämiskriteeri seurojen 
ohjaaja- tai kouluttajakorteille. Kirjallinen sitou-
mus vaaditaan myös Liiton toimintaan osallistu-
vilta

valiokuntien jäseniltä•	
kouluttajilta•	
valmentajilta•	
muilta toimitsijoilta•	

Mikäli toimintaan osallistuu alle 18-vuotiaita, si-
toudutaan lisäksi noudattamaan lasten ja nuorten 
toiminnan eettisiä sääntöjä.

Tasa-aRvO

Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan ja 
edistämään tasa-arvoa ja tasapuolisia toimintata-
poja. 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 noudat-
tamisessa.

Sukelluskurssin pääsyvaatimukset täyttävän 
henkilön on voitava osallistua koulutukseen 
tasapuolisesti. Jatkokoulutukseen voi osallis-
tua minkä hyvänsä kansainvälisesti hyväksytyn 
sukelluskoulutusorganisaation antaman riittävän-
tasoisen pohjakoulutuksen perusteella.
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Hallitukseen ja valiokuntiin pyritään asettamaan 
ehdolle henkilöitä, jotka edustavat jäsenistöä 
tasapuolisesti sukupuolijakaumaltaan ja alueellis-
esti sekä muulta taustaltaan.

Erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden eri-
tyistarpeet 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 kilpailu- -
toiminnan suosituksia
ohjaamaan kilpailutoimintaa järjestäviä  -
seuroja Lasten ja nuorten kilpailutoimin-
nan suositusten noudattamisessa

ymPäRIsTöN ja vedeN- 
aLaIseN kuLTTuuRIPeRIN-
NöN suOjeLu

Sukeltajaliitto ja sen jäsenet sitoutuvat tukemaan 
ja edistämään sukeltajien vastuuntuntoista ve-
sistöjen ja vesialueiden käyttöä sekä ympäristön-
suojelua. Sukeltaminen tarjoaa elämyksiä, joihin 
luonto kuuluu oleellisena osana. 

Koulutuksessa ja sukellustapahtumissa •	
otetaan huomioon ympäristökysymykset.
Seuroja kannustetaan kehittämään ympä-•	
ristöasioihin liittyvää yhteistyötä alueen-
sa ympäristöviranomaisten ja muiden 
ympäristöalan sidosryhmien kanssa.
Sukeltajaliiton jäseniä ohjataan toimimaan •	
Liiton ympäristöohjelman tavoitteiden mu-
kaisesti.

Sukeltajaliitto ja sen jäsenet sitoutuvat kunnioit-
tamaan laivanhylkyjä ja muita veden alle joutu-
neita kulttuurimuistomerkkejä.

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

ITämeRI-HaasTe

Sukeltajaliitto on vastannut Turun ja Helsingin 
kaupunkien Itämeri-haasteeseen. Liitto on 
huolestunut Itämeren tilasta ja tekee osaltaan 
voitavansa harrasteympäristömme tilan kohen-
tamiseksi ja Itämeri-tietoisuuden lisäämiseksi 
sekä jäsenistömme että laajemman yleisön kes-
kuudessa. Sukeltajaliitto kehittää toimintaa, jon-
ka välityksellä sukeltajat voivat osallistua vesi-
ympäristön suojelemiseen ja sen tilan seurantaan 
sekä merialueilla että sisävesillä.

Merentutkimuslaitos/Suomen ympäristökeskus 
(SYKE) on ympäristötarkkailun keskeinen yhteis-
työkumppani. Seurantaa kehitetään ensimmäisen 
vuoden kokemusten perusteella, pyritään sitout-
tamaan siinä mukana olleet jatkamaan työtä sekä 
lisäämään tarkkailijoiden määrää ja alueellista 
kattavuutta.

Sisävesillä toimintatarpeet käsittävät sekä 
sisävesiluonnon tuntemukseen liittyvän koulutuk-
sen varmistamisen että ympäristötarkkailutoimin-
nan suunnittelun ja toteutuksen.

Sukeltajaliiton ympäristötarkkailuhanke sisältää 
koulutusta ja toiminnan organisointia. Hanketta 
toteutetaan seuratasolla, ensimmäisenä vuonna 
pyritään järjestämään kaksi koulutustilaisuutta. 

Osallistutaan kesälukioseuran Itämeri-kesä-
lukion järjestämiseen, jossa opetetaan nuoria 
tekemään havaintoja ja testejä Itämeren tilasta 
sekä pinnalla että snorkkelisukeltaen vedenpin-
nan alla.

Painopisteet
Itämeri-haasteeseen liittyvän tarkkailutoimin-•	
nan kehittäminen ja vahvistaminen
Eliötun•	 nistuslevyn toteuttaminen sukeltajille 
merikäyttöön
Sisävesitoiminnan aloittaminen•	
Sukeltajaliiton oman ympäristötarkkailu-•	
projektin aloittaminen

sukeLLukseN vuOsI-
kymmeNeT suOmessa

Sukeltajaliiton ja Suomen merimuseon yhteistyöllä 
kootaan eri vuosikymmenten tärkeimpiä ja 
mielenkiintoisimpia sukellusvarusteita ja -laitteita 
Suomen merimuseon kokoelmiin. Liitto tekee 
yhteistyötä merimuseon yhteyteen avattavan op-
pimiskeskuksen kanssa. 

sTRaTeGIaTyö 

Liiton uusi strategia jalkautetaan. Strategiava-
liokunnan toiminta jatkuu strategian jatkuvalla 
arvioinnilla, valiokuntien toiminnan strategisella 
ohjauksella ja vuosittaisten kriittisten menes-
tystekijöiden määrittelyllä.
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maRkkINOINTI ja vIesTINTä

Liitto panostaa nopeaan ja luotettavaan tiedotuk-
seen. Liitto tiedottaa aktiivisesti jäsenseurojen 
ja tiedotusvälineiden suuntaan. Viestinnällisiä 
tavoitteita ovat lajin, sukellusseurojen ja niiden 
toiminnan markkinointi sekä sukellusharrastuk-
sen tunnettuuden parantaminen.

Toiminnanjohtaja johtaa ja koordinoi Liiton 
viestintää. Koulutuspäällikkö ja nuorisopääl-
likkö 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•	

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 viestintäkanava•	 t

sukeltaja-lehti

Sukeltaja-lehti jaetaan jäsenetuna Sukeltajaliit-
toon kuuluvien seurojen jäsenille. Lisäksi lehteä 
levitetään irtomyyntiin R-kioskeihin ja laajaa 
lehtivalikoimaa myyviin ostoskeskuksiin kautta 
maan. 

Sukeltaja-lehden sisällön suunnittelusta vas-
taa toimitusneuvosto. Toimitussihteeri kokoaa ai-
neiston ja tilaa jutut, pitää yhteyttä lehden sidos-
ryhmiin ja toimii myös Liiton muun tiedotuksen 
tukena. Ilmoitusmyynti on ulkoistettu. Lehden 
toteuttaa ulkopuolinen viestintäyritys, Kumppa-

nia Oy. Vuoden 2009 aikana toteutetaan jälleen 
tarjouskilpailu lehden toteuttamisesta.

Lehden toimitusneuvoston vastuulla on myös 
sukelluskuvauksen kilpailutoiminta. Sukellusku-
vauksen SM-kilpailut järjestetään vuosittain ja 
toimitusneuvosto vastaa PM-kilpailujen järjeste-
lyistä joka neljäs vuosi. Vuoden Sukelluskuvan 
2008 ottanut kilpailija lähetetään kilpailemaan 
kansainväliseen sukelluskuvauskilpailuun.

suhdetoiminta

neuvottelut •	
yhteistyökumppaneiden huomioiminen•	
huomionosoitukset•	
seurojen merkkipäivät •	
Sukeltaja-lehden vapaakappaleet•	

seurojen tiedotustoiminnan  
tukeminen

Seurojen esilläoloa paikallisissa Suomi Vesillä 
-tapahtumissa tai vastaavissa tuetaan tarjoamal-
la käyttöön esitteitä ja muuta PR-materiaalia.

Seurojen on mahdollista saada järjestämistään 
tapahtumista ja koulutuksista ilmoitus www.suke-
ltaja.fi	-sivujen	tapahtumakalenteriin.	

TOImINTamaLLIN 
keHITTämIsHaNke

Sukeltajaliitto aloittaa työnimellä “Liiton toiminta-
mallin mallintaminen ja rullaavan ennustemallin 
tekeminen” yhteistyöprojektihankkeen Suomen 
Soutuliiton ja Suomen Kanoottiliiton kanssa. Tavoit- 
teena on päästä tarjoamaan seuroille työväline 
oman toimintansa kehittämiseen.

Tapahtuma aika Paikka Osallistuja-
tavoite

vastuutaho

Levä- ja 
pohjatarkkailukoulutus

toukokuu Helsinki 15 Merentutkimuslaitos/SYKE

Levä- ja 
pohjatarkkailukoulutus

toukokuu Turku 15 paikallisseura

Levä- ja 
pohjatarkkailukoulutus

toukokuu Uusikaupunki 15 paikallisseura

Lumoava Saimaa 
–kurssi

touko-
kesäkuu

Lappeenranta 15 Helsingin yliopisto

Itämeri-kesälukio kesäkuu Kesälukioseura
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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 Hengenpelastus-•	
liitto (SUH) 
Urheilutyönantajat•	
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa)•	

muita sidosryhmiä
 

Association Internationale pour le  •	
Développement de l’Apnée (AIDA)
Divers Alert Network (DAN)•	
Liikunnan kehitysyhteistyö, Liike•	
Maa- ja metsätalousministeriö•	
Merentutkimuslaitos•	
Meriturva•	
Merivoimat•	
Metsähallitus•	
Museovirasto•	
Meriarkeologian yksikkö•	
Suomen merimuseo•	
National Association of Diving Instructors •	
(NAUI)
Opetusministeriö•	
Pelastusopisto•	
Sisäasiainministeriö•	
Sukellustarvikeliikkeet•	
Suomen Antidopingtoimikunta ADT•	
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK)•	
Suomen Punainen Risti (SPR)•	
Suomen Sukellus- ja ylipainelääketieteellinen •	
yhdistys (SSLY)
Suomen ympäristökeskus SYKE•	
Turvatekniikan keskus Tukes•	
Ulkoilufoorumi•	
Urheiluopistot•	
Ympäristöministeriö•	

valmennuksen kehittäminen

Valmistellaan sukelluksen kilpailulajien valmen-
nusjärjestelmän kehittämishanketta. Tarkastel-
laan mahdollisuutta toteuttaa hanke ostopalve-
luna.

kansainvälinen toiminta

Liitto on täysivaltaisena jäsenenä kansallisten •	
sukellusliittojen kattojärjestössä CMAS:ssa 
ja Euroopassa toimivien harrastussukellusor-
ganisaatioiden järjestössä EUF:ssä. Liitto on 
myös CMAS Europen jäsen. Kokouksiin osal-
listutaan vuosittain. CMAS viettää 50-vuotis-
juhlavuottaan vuonna 2009.
Liitto pitää jatkuvaa yhteyttä pohjoismaisiin •	
liittoihin, kokouksia järjestetään vuosittain.
Liitto seuraa alan kansainvälistä kehitystä os-•	
allistumalla kansainvälisiin tapahtumiin.
Liitolla on kansainvälisiä tuomareita uppopal-•	
lossa, räpyläuinnissa ja vapaasukelluksessa 
sekä edustajat CMAS:n uppopallo- ja tek-
nisessä valiokunnassa sekä AIDA:n koulutus-
valiokunnassa.
Liiton koulutuspäällikkö toimii NAUI:n alue-•	
edustajana (NAUI Regional Representative) 
Suomessa.  

Talkoisiin Tansaniaan ystävyyskoululle

Marras-joulukuussa toteutetaan vierailu Liiton 
ystävyyskoululle Tansaniaan avustaen koululla 
luokkahuoneen rakennusprojektissa. Matkajohta-
jana toimii Liike ry:n toiminnanjohtaja Ari Koivu. 
Osallistujat, ryhmäkoko 10—18 henkilöä, vas-
taavat itse matkakustannuksista. Matkalla sukel-
letaan Tansaniassa ja Zanzibarilla. 
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Kuva: Timo Ahomäki
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NuORIsOvaLIOkuNTa

visio ja painopistealueet 

Nuorisovaliokunta, yhdessä liittokouluttaja- ja 
lajien asiantuntijatyöryhmiensä kanssa, kehittää 
snorkkelisukelluskoulutusta ja järjestää ohjaaja- 
ja kouluttajakoulutusta. Valiokunta järjestää  
yhdessä seurojen kanssa valtakunnallisia norppa-
tapahtumia.  Seurojen nuorisotoimintaa tuetaan 
lisäämällä lajituntemusta sekä kummiseuratoimin-
nalla. Lisäksi tuotetaan materiaalia tukemaan las-
ten ja nuorten sukelluskoulutusta seuroissa.

Lajin kehittäminen

Nuoret pinnan alle -materiaali
Vuonna 2007 valmistuneen materiaalin käyt-•	
töönottoa seuratasolla tuetaan kummiseura-
vierailuilla ja lajiesittelyillä. 

Nuorten ryhmä
Kummiseuratoiminnan osaksi perustetaan •	
nuorten ryhmä, joka toimii kummeina seu-
roille, osallistuu tapahtumien kehittämiseen 
ja toteuttamiseen, toimiii linkkinä Liikun-
nan ja urheilun nuorisokomiteaan (LUNK), 
sekä toimii Liiton pääkoordinaattorina SLU-
yhteisön Nuorten 2011 -kampanjassa.

Ohjaaja- ja kouluttajakoulutus

Valiokunta järjestää
Kaksi norppaohjaajakurssia•	
Kuuttiohjaajakurssin•	
Snorkkelisukelluskouluttajakurssin•	
Ohjaajien infopäivän•	
Sporttiohjaajan jatkokurssin•	

ohjaajille tarkoitettu sukelluksen   -
kilpailulajien lajiesittely  
valmennusnäkökulmasta. 2009 teemoina 
vapaasukellus ja räpyläuinti.

DAN BLS -ensiapukurssin•	

valiokunnan sisäinen koulutus ja 
osaamisen kehittäminen

kouluttajakoulutus•	
siirtyminen liittokouluttajajärjestelmään •	
jatkuu
1-2 harjoittelijaa norppaohjaajakurssilla•	
1-2 harjoittelijaa snorkkelisukelluskoulutta-•	
jakurssilla
Harjoittelija kuuttiohjaajakurssille•	
liittokouluttajien DAN DFR -ensiapukoulutus•	
liittokouluttajapäivät  21–22.3.2009•	

kehittämishankkeet

Kummiseurat•	
Seurakummit toimivat nuorisotoimintaa  -
tekevien seurojen apuna ja tukena. 
Kummiseuratoiminnalla halutaan myös 
lähentää alueiden sukellusseuroja kes-
kenään.

Sinettiseurat•	
Sinettiseuroihin tehdään sinettivierailut. -
Sinettiseurojen yhteinen tapaaminen  -
syksyllä.

Materiaalit•	
Markkinoidaan vuonna 2008 uusittua  -
Nuoren Sukeltajan Opasta
Julkaistaan kuuttiohjaajien ideakortit -
Painatetaan ruotsinkielinen Kuuttikirja -
Aloitetaan Ruotsin liiton snorkkelisukel- -
luskirjan, Fridykning, suomentaminen
Liittokouluttajat ja nuorisopäällikkö   -
yhdenmukaistavat ja päivittävät ohjaaja- 
ja kouluttajakurssien materiaaleja
Snorkkelisukelluksen jatkokurssi   -
viimeistellään
Harrastemanagerin käsikirjaan laaditaan  -
lajiosuus
Yhtenäistetään kurssitodistusten pohjat -
Tuotetaan koulutukseen liittyvää   -
oheismateriaalia, esim. suoritusmerkit, 
pinssit, tarrat

Tapahtumat

Dive Äksön keväällä Riihimäellä•	
Syksyn Norpparalli Kouvolassa•	
Ohjaajien infopäivät Kouvolan rallin  •	
yhteydessä
Valtakunnallinen Norppaleiri •	
Kansainvälinen Norppaleiri Tanskassa•	

Tiedotus

Valiokunta tiedottaa
Kouluttajaposti•	
Kummiseuraviestit•	
Sinettiseuraviestit•	
www.sukeltaja.fi•	

kokoukset

Valiokunta•	
Asiantuntijaryhmä•	
Liittokouluttajat•	
Yhteiset kokoukset ja palaverit•	
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Tapahtuma aika Paikka Osallistuja-
tavoite

vastuutaho

Sporttiohjaajan jatkokurssi 10.-11.01. Kuusankoski 10 Valiokunta ja 
asiantuntijaryhmä

Norppaohjaajakurssi 06.-08.02. Varala 15 Valiokunta
Norppaohjaajakurssi Kevät Itä-Suomi Valiokunta
Kouluttajakoulutuksen 
teemapäivä Liittokouluttajille

21.-22.3. Varala Nuoriso-, tekninen & 
muut valiokunnat

Snorkkelisukelluskouluttajakurssi syyskuu Piispala 5 Valiokunta
Sinettitapahtuma syys-lokakuu Tampere Valiokunta ja Nuori 

Suomi
Norppaohjaajakurssi lokakuu Varala 15 Valiokunta
Ohjaajien infopäivä
ja DAN BLS kurssi

lokakuu Kouvola 10 Valiokunta

Kuuttiohjaajakurssi marraskuu Järvenpää 5 Valiokunta
Dive Äksön 4-5.4. Riihimäki 50 Valiokunta
Norpparalli lokakuu Kouvola 100 Vesikot 

Valiokunta
Norppaleiri elokuu

Kansainvälinen leiri heinäkuu Tanska
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Uppopallon harrastustoimintaa laajennetaan  
hankkimalla lisää harrastajia Liiton järjestämiin 
uppopallosarjoihin. Nuoria innostetaan lajin pariin 
järjestämällä norpille lajiesittelyjä ja jakamalla 
seuroihin työvälineitä, mm. harjoitusohjeita ja 
uppopalloja. 

Liiton järjestämiin sarjoihin hankitaan lisää 
seurajoukkueita jakamalla I-divisioona maantie-
teellisiin lohkoihin. 

Valiokunta tehostaa maajoukkue- ja seurata-
son valmentajien ja ohjaajien koulutusta ja jakaa 
virikkeitä seurojen nuoriso-ohjaajille.

Painopisteet
Nuorisotoiminnan kehittäminen•	

lajin esittely nuorille -
seurojen nuorisotoiminnan tukeminen -
nuorisoleirien järjestäminen -

”Uinuvien” seurojen aktivoiminen tekemällä •	
sarjoista houkuttelevia
Valmentaja- ja ohjaajakoulutus•	

kilpailutavoitteet
Miesten	ja	naisten	maajoukkueiden	finaali-•	
paikka PM-kilpailuissa
Nuorten maajoukkue sijoittuu mitalisijalle •	
kansainvälisessä turnauksessa

Nuorisotoiminta

Valiokunta kehittää työvälineitä ja toiminta-•	
malleja seurojen nuorisotoimintaan.
Valiokunta järjestää kolme uppopalloa aloit-•	
televille nuorille suunnattua leiriä.

valmentajakoulutus

Valiokunta kouluttaa nuorten maajoukkue-•	
valmentajia SLU:n alueellisilla valmenta-
jakursseilla.
Seuratason valmentajille ja ohjaajille tar-•	
jotaan koulutusta Liiton ohjaajakursseilla
Seuroille jaetaan uppopalloinfopaketti•	

Tuomarikoulutus

Sarjoihin osallistuvia joukkueita edellytetään •	
saattamaan tuomaritilanne vastaamaan up-
popallon kilpailumääräyksiä. Tämän varmis-
tamiseksi valiokunta järjestää tarvittavan 
määrän B-ja C -tuomarikursseja.
Kannustetaan seuroja panostamaan tuo-•	
maritoiminnan 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 sääntökoulu-
tusta jo olemassa oleville tuomareille

kilpailut

Pelataan SM-sarja, I- divisioona lohkoissa, •	
seniorien SM-sarja, sekä A- ja B-nuorten  
SM-sarjat. 
Valiokunta lähettää miesten ja naisten  •	
joukkueet MM-kilpailuihin. Nuorten joukkue 
lähetetään PM-kilpailuihin.

Tiedotus

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

kokoukset

Valiokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa ja 
pitää tarvittaessa lisäkokouksia.

Valiokunnan edustajat osallistuvat pyynnöstä 
muiden valiokuntien kokouksiin ja kutsuvat omiin 
kokouksiin tarvittaessa edustuksen muista valio-
kunnista.

uPPOPaLLOvaLIOkuNTa
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Tapahtuma aika Paikka Osallistujatavoite vastuutaho
Rixu Cup Tammikuu   Riihimäki 100 R.Rantamäki

SM-sarja, divisioona  Tammikuu  195 UPVK/Törrönen

Miesten maajoukkueleiri Helmikuu  25 M. Enberg

SM-sarja, divisioona Helmikuu  195 UPVK/Törrönen

Nuorten ja naisten SM Maaliskuu  70 UPVK/Törrönen

Miesten maajoukkueleiri Maaliskuu  25 M. Enberg

Uppopallo-ohjaajakoulutus Maaliskuu  25 UPVK

Naisten maajoukkueleiri  

Norpparalli/uppopalloesittely Huhtikuu   UPVK

Miesten maajoukkueleiri Huhtikuu  25 M. Enberg

SM-sarjan	ja	divisioonan	finaalit Huhtikuu Pirkkola,
Helsinki

134 UPVK/Törrönen

Miesten maajoukkueleiri Toukokuu  25 M. Enberg

Miesten maajoukkueleiri Kesäkuu  25 M. Enberg

Susiraja Cup Kesäkuu Joensuu 40 H. Sinkkonen

Miesten maajoukkueleiri Kesä/Heinä  25 M. Enberg

Miesten maajoukkueleiri Kesä/Heinä  25 M. Enberg

CMAS Games Kesä/heinä Tunisia   

Uppopallo-ohjaajakoulutus Syyskuu  25 UPVK

Uppopallo-ohjaajakoulutus Loka/marras  25 UPVK

SM-sarja, divisioona Loka/marras 200 UPVK/Törrönen

Junior Cup Marraskuu

Divari Cup Marraskuu Tampere 100 M. Pitkänen

SM-sarja, Divisioona Marras/joulu 200 UPVK/Törrönen
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visio ja painopistealueet

Valiokunta huolehtii räpyläuinnin kilpailutoimin-
nasta ja kouluttaa nuoria lajin pariin. 

Painopisteet
nuorisotoiminta ja harrastajamäärän kasvat-•	
taminen
valmentaja- ja tuomarikoulutus•	
kansainvälinen toiminta•	

kilpailutavoitteet
osallistuminen nuorten EM-kisoihin Siska/Za-•	
grebissa Kroatiassa
osallistuminen MM-kisoihin Tunisiassa. Kolme •	
finaalipaikkaa	kilpailuissa	
osallistumisoikeus ja osallistuminen World •	
Games-kilpailuihin Kaohsiungissa Taivanin 
Kiinassa
hyvä menestyminen Baltic Sea -kilpailuissa.•	

Lajin kehittäminen

Valiokunta
vie lajitietoutta seuroihin järjestämällä  •	
alueellisia esittelytilaisuuksia
esittelee lajia uimaseuroille•	
välittää harjoitus- ja kilpailuvarusteita seu-•	
rojen 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 tasokurssin I•	
kouluttaa uusia ohjaajia, valmentajia ja  •	
tuomareita

kehittämishankkeet

Valiokunta
laatii ja tekee lajin esittely- ja koulutusvide-•	
on
laatii räpyläuinnin valmentajan II-tasokurssin•	
järjestää seurojen lajivalmentajille jatkokou-•	
lutusta
antaa kilpailuja järjestäville seuroille tuo-•	
marikoulutusta

Tapahtumat

koulutus- ja valmennusleirit

Valiokunta
järjestää A-maajoukkueelle yhden ja koko •	
PM-joukkueelle kaksi leiriä sekä viikon- 
loppuleirejä
järjestää alkusyksyllä norppaohjaajille, val-•	
mentajille ja uimareille lajiin tutustumis- ja 
valmennusleirin.

kilpailut

Valiokunta
järjestää räpyläuintikilpailuja •	
antaa kansainvälisesti parhaille uimareille •	
mahdollisuuden osallistua World Cup  
-kilpailuun
järjestää SM- ja Finnish Open kilpailut •	
järjestää Itämeren maiden Baltic Sea -kil-•	
pailun Espoossa. Samassa yhteydessä 
uidaan mahdollisesti myös pohjoismaisista 
mestaruuksista
lähettää joukkueet nuorten EM-kilpailuihin •	
Siska/Zagrebissa Kroatiassa sekä MM-kilpai-
luihin Tunisiassa.
Mikäli saa oikeuden osallistua World Games •	
kilpailuihin Kaohsiungissa Taiwanissa, 
lähettää joukkueen kisoihin

Tiedotus

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

kokoukset

Valiokunta kokoontuu SM-kilpailujen ja •	
leirien yhteydessä sekä pitää puhelinkokouk-
sia tarpeen mukaan.
Baltic Sea -kilpailujen yhteydessä pidetään •	
räpyläuinnin mini-PM-kokous.

RäPyLäuINTIvaLIOkuNTa
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Tapahtuma aika Paikka Osallistuja-
tavoite vastuutaho

SM-kilpailut  14.-15.2.  Tampere 70 valiokunta / Turkka)

World Cup maaliskuu 5 valiokunta

PM-leiri  3.-5.4.  Kuusankoski 20 valiokunta

kilpailut  5.4.  Kouvola 20 valiokunta

Baltic Sea -kilpailut  25.-26.4.  Espoo 100 valiokunta

Lajin esittely    100 valiokunta/nuorisovk

World Cup toukokuu 5 valiokunta

kilpailut  23.5.  Pori 25 PURS

Huippujen leiri kesäkuu 10 valiokunta

MM-kilpailut  kesä-
heinä  Tunisia 8 valiokunta

Nuorten EM- kilpailut 30.6.- 7.7.  Zagreb, Kroatia 5 valiokunta

World Games 23.-24.7. Taiwan 2 valiokunta

Aloittelijoiden ja 
ohjaajien leiri 18.-20.9.  Kuusankoski 20 valiokunta

maaj. syysleiri 23.-25.10.  Kirkkonummi 25 valiokunta

kilpailut 25.10.  Kirkkonummi 30  KirU

lajiesittelyjä 100 Nuoriso- ja 
räpyläuintivaliokunnat

kilpailut  28.11. Tampere 30 TaUrsu+RRDC / Turkka
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Valiokunta kehittää vapaasukelluksen kilpailutoi-
mintaa ja koulutusjärjestelmää ja tukee muuta 
sukelluskoulutusta.
 
Painopisteet

vapaasukelluksen koulutusohjelman ja -ma-•	
teriaalin kehittämisprojekti

kilpailutavoitteet
Hallilajien maailmanmestaruuskilpailuissa •	
sijoittuminen kolmen parhaan joukkoon  
miesten ja naisten sarjassa
Syvyyskilpailuissa sijoittuminen top 10:een •	
miesten ja naisten joukkueissa

kilpailut

Osallistutaan MM-kilpailuihin
Vuonna 2009 järjestetään yksilökilpailut  •	
halli- ja syvyyslajeissa. Allaskisoihin 
lähetetään n. 9 urheilijaa ja syvyyskisoihin 6
Lisäksi tai vaihtoehtoisesti maajoukkue voi •	
kilpailla	muissa	korkean	profiilin	kansainväli-
sissä kisoissa.

Valiokunta järjestää Suomen mestaruuskilpailut 
allaslajeissa maalis-huhtikuussa sekä syvyys-
sukelluskilpailut heinäkuussa.

Leirit

Valiokunta järjestää yhden avovesileirin hei-
näkuussa. Leirin yhteydessä järjestetään viimei-
senä päivän avovesikilpailu.

Vuonna 2009 maajoukkueelle järjestetään kak-
si leiriä, yksi hallileiri alkutalvesta ja avovesileiri 
syksyllä.

koulutus

Valiokunnan koulutuksellinen päätavoite vuonna 
2009 on saada koulutettua uusia vapaasukellus-
kouluttajia. Kouluttajakurssille esivaatimuksena 
on AIDA4 kurssi, joten valiokunta järjestää myös 
AIDA4 pilottikurssin.

Elokuussa järjestetään kouluttajakurssi. Kou-
luttajakurssi kestää viikon ja kouluttaja on tuota-
va ulkomailta.

Valiokunta viimeistelee kurssien järjestämis-
ohjeet ja kehittää edelleen kouluttajan tukimateri-
aalia. Valiokunta tekee yhteistyötä AIDA:n kanssa 
koulutusmateriaalien kehittämiseksi. Simo Kurra 
ja Kimmo Lahtinen ovat AIDA:n Education Comis-
sionin jäseniä.

Vuoden 2009 aikana valmistellaan vapaasukel-
luskoulutukseen mallisuoritus-DVD. DVD:n sisältö 
valmistellaan kouluttajista kootun työryhmän 
kesken. Varsinainen videoeditointityö teetetään 
esim. lopputyönä alan opiskelijalla.

Vuoden lopussa järjestetään kouluttajaleiri jossa 

aktiivisille kouluttajille päivitetään uusinta tietoa 
ja käydään läpi esim. muuttuneet kouluttajama-
teriaalit ja käytännöt sekä tarjotaan syventävää 
tietoa jollakin kouluttamisen erityisalueella (esim. 
esiintymistaito).

Tiedotus

Sukeltaja-lehti•	
www.freedivingfinland.net•	
Freediving Team of Finland ry:n keskustelu-•	
palsta
Freediving Team of Finland ry:n sähköpos-•	
tilista
tiedotusvälineet•	
Kouluttaja-tiedote, seurakirje ja Norppaposti•	
www.sukeltaja.fi•	
esiintyminen yleisissä tiedotusvälineissä•	

kokoukset

Vapaasukellusvaliokunta kokoontuu keskimäärin 
kerran kuukaudessa. Kokoukset voidaan pitää 
puhelinkokouksina. Syksyllä järjestetään ns. huip-
pukokous, johon kutsutaan maan aktiivisten 
sukeltajien joukkoa pohtimaan yhdessä ensi vuo-
den linjauksia ja pyritään uudistamaan valiokun-
nan miehitystä.

vaPaasukeLLusvaLIOkuNTa
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Tapahtuma aika Paikka Osallistuja-
tavoite vastuutaho

Lajipäivät norppaohjaajille 10-11.1. Tampere Ari Kylmä, Simo 
Kurra

Mallisuoritukset DVD – kick off 
brainstorm ja käsikirjoitus 14-15.2. Espoo 6 Ari Kylmä

Maajoukkueen hallileiri 14-15.2. Kouvola 10 Timo ja Mikko 
Pöntinen

SM-kisat 28-29.3. Helsinki 30 Juha Nurminen
AIDA4 Kurssi – allas ja teoria 24-25.4. Espoo 8  Ari Kylmä
AIDA4 Kurssi - avovedet 3-5.7. 8  Ari Kylmä
Free Fall 2009 23-26.7. Lahti 20 Antero Joki
AIDA halli -MM 17.-22.8. Tanska 9 Mikko Pöntinen
Kouluttajakurssi 3-9.8. Leppävirta 6 Matti Luukkonen
Maajoukkueen syvyysleiri + 
valiokunnan huippukokous 21-22.8. Kouvola 10 Timo ja Mikko 

Pöntinen
AIDA syvyys -MM Syys-lokakuu 6 Susanna Saari
DVD:n viimeistely Loka/marraskuu Espoo 6 Ari Kylmä
Kouluttajapäivät Loka/marraskuu Espoo 10 Kalle Rajala
Valiokunnan aloituspalaveri Joulukuu Helsinki 6 Simo Kurra
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Valiokunta vastaa harrastus- sekä kilpailutoi-
minnan 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 ke-
hitystä, ylläpitää suhteita eri maiden sukelluska-
lastusjärjestöihin ja tukee kansainvälisiin kilpai-
luihin osallistumista.

Painopisteet

kilpailutoiminnan kehittäminen•	
lajikohtaisen materiaalinen tuottaminen•	
nuorisotoiminnan kehittäminen ja seurojen •	
nuorisointrot
lajin esittely seuroille•	
lajidokumentointi sekä lajin tunnettuuden ja •	
arvostuksen lisääminen 
tieteellinen yhteistyö Merentutkimuslaitoksen •	
kanssa

kilpailutavoitteet
Sijoittuminen kahdeksan parhaan maan •	
joukkoon EM-kilpailuissa ja lunastaa paikka 
2010 MM-kilpailuihin
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 mestaruuskilpai-•	
luihin 
tukee maajoukkueen osallistumista kansain-•	
välisiin CMAS-kilpailuihin

em-kilpailut

EM-kilpailut syksyllä Italiassa ovat kauden 
kilpailullinen päätavoite

Kilpailuihin lähetetään Suomesta 5 hengen •	
joukkue. Joukkueen kokoonpano päätetään 
vuoden 2008 kotimaan rankingkilpailujen 
sekä PM ja Kristiansund Cup -kilpailujen 
menestyksen pohjalta. Lopullinen kilpaileva 

joukkue valitaan karsinnan jälkeen paikan 
päällä. 
Kilpailullisten tavoitteiden lisäksi tavoitteena •	
on myös syventää kansainvälisiä suhteita ja 
tuoda Suomea esiin sukellusmaana.
Mikäli samaan aikaan järjestetään naisten •	
EM-kilpailut, lähettää valiokunta yhden osal-
listujan

Lajin kehittäminen

Valiokunta varautuu harrastajamäärän rajuun 
kasvuun 

turvallisuussääntöjä ja ohjeita jaetaan  •	
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 merellä nuoriso-•	
ryhmän kanssa
kehitetään nuorille sopivia harrastusmuotoja•	
järjestetään nuorisotapahtumissa harppuu-•	
na-ammuntoja allasolosuhteissa
kiinnitetään huomiota 15-18 -vuotiaiden har-•	
rastajien ja kilpailijoiden erikoistarpeisiin
SM-kilpailujen yhteydessä järjestetään •	
nuorten/naisten SM-kilpailut

Tiedotus

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

kokoukset

Valiokunta pitää vuoden aikana vähintään kaksi 
kokousta.

sukeLLuskaLasTusvaLIOkuNTa
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kotimaa

Tapahtuma aika 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 Saaristomeri 55 Valiokunta + SMS

Rauma Open elokuu Rauma
40 Saaristomeren 

Sukeltajat
Spearpoint Hanko Cup elokuu Hanko 40 Valiokunta/Calypso
Siika Cup syyskuu Kirkkonum. 40 Calypso

Sukelluskalastus Gaala elokuu Hanko
80 Team Kampela/

Valiokunta
Nuorisointrosukellus I kevät Päättämättä 20 Calypso/Valiokunta
Nuorisointrosukellus II kevät Päättämättä 20 Calypso/Valiokunta

Huippukokous 2009
Helmi/
maalisk. Rauma

15
Valiokunta

kansainväliset

Tapahtuma aika Paikka
Osallistuja-
tavoite 
(suomalaisia)

vastuutaho suomessa

Viron tasavallan 
mestaruuskilpailut kesäkuu Avoin

15 Team Kampela/Ville 
Lahikainen

Kristiansund cup elokuu Norja 15 Valiokunta
Itämeren mestaruuskilpailut syyskuu Tanska 10 Valiokunta
Silver Amphora syyskuu Bulgaria 5 Valiokunta
EM-kilpailut lokakuu Italia 5 Valiokunta
New years cup joulukuu Kroatia 5 Valiokunta



20

Painopistealueet

Ensiapukoulutus:
järjestelmän kehittäminen•	
kouluttajakoulutuksen jatkaminen ja ensi-•	
apukoulutuksen koordinointi seuratasolle
koulutusmateriaalin päivitykset•	

Erityisryhmät
järjestelmän uudistaminen•	

Muut
sukelluslääkäriyhteistyö•	
turvaohjeen päivitys•	
valiokuntayhteistyö•	
sähköinen viestintä•	
tapaturmaraportointi•	
erityisryhmät•	
seurojen turvallisuusvastaavat•	

vapepa

Valiokunta ylläpitää ja päivittää Vapepa-koulu-
tusmateriaalia. Valiokunta osallistuu valmiuskou-
luttajaseminaarin järjestämiseen yhdessä Vape-
pa-keskustoimikunnan kanssa ja vastaa Vapepa 
sukelluskouluttajien ohjelmasta. Valiokunta kut-
suu kouluttajat tilaisuuteen. Valiokunta järjestää 
yhden Vapepa – sukeltajakurssin.  Valiokunta lisä- 
kouluttaa tarpeen mukaan uusia tehtävään sov-
eltuvia Vapepa – sukelluskouluttajia. Valiokun-
ta pitää yllä aktiivista kanssakäymistä SPR:n ja 
Vapepa:n keskustoimikunnan kanssa.

ensiapukoulutus

Valiokunta koordinoi yhdessä Sukeltajaliiton kou-
lutuspäällikön kanssa Sukeltajaliiton ensiapukou-
lutusta. Sukeltajaliiton kouluttamat DAN Instructor 
Trainerit järjestävät yhden DAN-ensiapukoulut-
tajakurssin ja vuosina 2007-2008 Sukeltajalii-
ton kouluttamat DAN-esiapukouluttajat jokainen 
vähintään yhden provider ensiapukurssin (BLS 
+ DFR) tai osallistuvat, elleivät ole järjestäjänä, 
kouluttamiseen. Tavoitteena minimissään 40 
uuden henkilön DAN-ensiapukortitus.

Kaluston osalta keskitytään olemassa olevan 
kaluston huolelliseen ylläpitoon ja sen tehok-
kaaseen käyttöön. Lisäkalustoa hankitaan tarvit-
taessa hallituksen ”lisäbudjetilla”, mikäli vuoden 
aikana ilmenee tarvetta.

Tapahtumaraportointi

Valiokunta käsittelee saapuneet raportit, ylläpitää 
raporttiyhteenvetoa ja tarvittaessa konsultoi 
muita valiokuntia ja asiantuntijoita raporttikäsit-
telyssään. Kaikista saapuneista raporteista laadi-
taan palaute raportin laatijalle. Saapuneet raportit 
käsitellään Sukeltaja-lehdissä ja sukelluskoulutta-
japäivillä. Toimintaa pyritään laajentamaan pohjo-
ismaiselle tasolle ja tulevaisuudessa myös muulle 
kansainväliselle tasolle.

erityisryhmät

Tavoite

Aktivoidaan olemassa olevia erityisryhmien sukel-
luskouluttajia ja dive partnereita. Ylläpidetään 
yleistä tietoisuutta Sukeltajaliiton hyvistä valmi-
uksista erityisryhmien huomioimisesta seura- ja 
harrastustoiminnassa. Vahvistetaan yleistä tie-
toisuutta, että sukellusharrastus soveltuu erino-
maisesti erityisryhmiin kuuluville.

Toimenpiteet

Seuroille ja muille aiheesta kiinnostuneille tahoille 
tarjotaan esittelytilaisuuksia, joissa kerrotaan ja 
esitellään noin kahden tunnin teoriaosuudessa ja 
tunnin allasosuudessa perusteet erityisryhmien 
sukeltamisesta.

Esittelytilaisuusmahdollisuutta markkinoidaan 
Sukeltaja-lehdessä. Laaditaan Sukeltajaliiton inter- 
netsivuille kattava tietopaketti erityisryhmien 
sukeltamisesta.

Esittelytilaisuuksien toteutuksesta vastaavat 
turvallisuusvaliokunnan nimeämät erityisryhmien 
liittokouluttajat. Sukeltajaliitto vastaa liittokoulut-
tajan ja mahdollisen mukana seuraavan ”demo-
henkilön” kuluista matkojen, majoitusten ja mah-
dollisten päivärahojen tai ruokailun osalta. Tilaava 
taho vastaa tarvittavista tiloista ja niiden kustan-
nuksista. Sukeltajaliitto veloittaa järjestävältä ta-
holta kiinteän 50 euron omavastuusumman.

Pyydettäessä Sukeltajaliiton liittokouluttajat 
neuvovat ja opastavat seuroja muissakin yhteyk-
sissä erityisryhmien kanssa toimittaessa

esittelytilaisuus

Esittelytilaisuudelle laaditaan vakio-ohjelmarunko.

TuRvaLLIsuusvaLIOkuNTa
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sukelluskouluttajapäivät

Valiokunta osallistuu omalta osaltaan helmikuus-
sa järjestettäviin sukeltajapäiviin Etelä-Suomessa 
ja lokakuussa Pohjois-Suomessa. Sisältöä kehi-
tetään niin, että se palvelee entistä peremmin 
kouluttajien jatkuvaa oppimista.

sukeltaja vedessä
a-lippu tutuksi -kampanja

Sukeltajanlipun tunnettuutta parannetaan tiedo-
tuskampanjan avulla.

Laaditaan artikkeleita veneilyharrastajien •	
lehtiin.
Julkaistaan lehti-ilmoituksia.•	
Laaditaan juliste.•	
Haetaan kampanjalle näkyvyyttä Vene 2009 •	
-messuilla mm. Suomen Veneilyliiton  
osastolla.

sidosryhmäyhteistyö

Valiokunta jatkaa ja kehittää sidosryhmäyhteis-
työtä mm. seuraavien tahojen kanssa:

SPR•	
Vapepa-keskusjärjestö•	
Poliisi (Sisäasiainministeriö, kihlakunnat)•	
Pelastustoimi (SPEK, Sopimuspalokuntien •	
liitto, Sisäasiainministeriö jne.)
Suomen sukellus- ja ylipainelääketieteen •	
yhdistys

Tavoitteena on vahvistaa Sukeltajaliiton roolia 
tunnettuna, arvostettuna ja osaavana suomalais-
ten sukeltajien yhteenliittymänä.

vastuut

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

Tiedottaminen

Sukeltaja –lehti•	
www.sukeltaja.fi•	
Kouluttaja-tiedote•	
Sidosryhmien tiedotuskanavat niiltä osin kuin •	
aihe liittyy näihin

kokoukset

Valiokunta järjestää neljä (kaksi keväällä ja kaksi 
syksyllä) omaa kokousta ja osallistuu tarvittaviin 
Sukeltajaliiton kokouksiin. Osallistutaan tarpeen 
mukaan eri valiokuntien kokouksiin.

Tapahtuma aika Paikka Osallistuja-
tavoite

vastuutaho

Sukelluskouluttajapäivät helmikuu
lokakuu

etelä
pohjoinen yht. 80 Tekninen valiokunta

Ea-kouluttajakurssi syyskuu pääkaupunkiseutu 6 Valiokunta
Ea-kurssit koko 

vuosi koko Suomi yht. 40 DAN-liittokouluttajat

Vapepa-kurssi syksy avoin 10 Valiokunta

Valmiuskouluttajaseminaari syksy Nynäs 10 Valiokunta 
yhdessä Vapepa-
keskustoimikunnan 
kanssa.

Erityisryhmien 
esittelytilaisuudet

koko 
vuosi

Koko Suomi
30

Erityisryhmien
liittokouluttajat
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Tekninen valiokunta ylläpitää laitesukellushar-
rastuksen asiantuntijuutta seuraamalla uusimpia 
opetusmenetelmiä ja perehtymällä sukellusteknii-
kan ja -menetelmien uusimpaan kehitykseen. Va-
liokunta ennakoi toimintaympäristön muutoksia.

Painopisteet

Kouluttajakoulutus•	
Laitesukelluskoulutus•	

kansainväliset yhteistyökumppanit

Sukeltajaliiton  laitesukelluskoulutusohjelmat kat-
tavat sekä CMAS:n että NAUI:n standardit.

valiokunnan kokoukset

Valiokunta kokoontuu 5-6 kertaa.

seuratoiminnan tukeminen

Valiokunta järjestää kouluttajakursseja ja koulut-
tajien täydennyskoulutusta seurojen koulutus-
resurssien vahvistamiseksi. Valiokunta avustaa 
lähikouluttajakoulutuksessa niitä seuroja, joilla ei 
ole omia resursseja seuran sisäisen koulutuksen 
järjestämiseen.

Valiokunta järjestää
kaksi laitesukelluskouluttajakurssia•	
yhden täydennyskoulutuskurssin•	
kaksi kaasunsekoituskouluttajakurssia•	
kaksi sukelluskouluttajapäivää•	

Seurojen kuolutustoiminnan aktivoimiseksi ja mo-
nipuolistamiseksi kouluttajille suunnatut kurssien 
tukimateriaalit (kurssien järjestämisohjeet, luen-
tokalvot, kouluttajien luentomuistiinpanot, teoria- 
kokeet jne.), materiaalien päivitykset, ym. kou-
luttajan	 työkalut	 julkaistaan	 www.sukeltaja.fi- 
sivujen kouluttajasivuilla ilmaiseksi seurojen 
käyttöön.

Laitesukelluskokeilut

Päivitetään laitesukelluskokeilun järjestämisohje 
kansainvälisten standardien mukaiseksi ja tuo-
tetaan laitesukelluskokeiluihin opetusmateriaali.

Laitesukelluksen peruskurssi

Teetetään laitesukelluksen peruskurssin koulutus-
materiaalia tukeva mallisuoritus-DVD.

Laitesukelluksen syventävä  
jatkokurssi

Jatketaan laitesukelluksen syventävän jatkokurs-
sin opetusmateriaalin viimeistelyä.

Laitesukelluksen erikoiskurssit

Jatketaan sukellusturvallisuuskoulutuksen, kuiva-
pukusukeltamisen ja jään alla sukeltamisen kou-
lutusten viimeistelyä.

Tekniikkasukelluskoulutus

Jatketaan tekniikkasukelluskouluttajakoulutusta 
ja koulutusohjelmien ja materiaalien tuottamista.

Liittokouluttajat ja valiokunnan 
sisäinen koulutus

Liittokouluttajaverkostoon valittujen uusien •	
kouluttajien mentorointia jatketaan.
Lähetetään liittokouluttajia turvallisuus- •	
valiokunnan järjestämään ensiapukoulutuk-
seen.
Järjestetään yhteistyössä nuorisovaliokun-•	
nan, turvallisuusvaliokunnan ja vapaasukel-
lusvaliokunnan kanssa täydennyskoulutus 
liittokouluttajille, eli liittokouluttajapäivät.

NauI-projekti

Jatketaan yhteistoimintaa NAUI Euroopan toimis-
ton kanssa.

Ilmanlaatuanalyysit

Tarjotaan seuroille ilmanlaadun analysointi- 
palvelua.

Laitesukellusralli

Pieksämäen Urheilusukeltajat järjestää aikuisten 
laitesukellushallirallin.

Tiedotus

Ylläpidetään, kehitetään ja päivitetään  •	
www.sukeltaja.fi-sivujen	laitesukellus-	ja	
laitesukelluskoulutus-osioita.
Julkaistaan Kouluttaja-tiedote vähintään  •	

TekNINeN vaLIOkuNTa
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kolme kertaa vuoden aikana.
Kehitetään Kouluttaja-tiedotetta niin, että se •	
toimii entistä paremmin kouluttajien jatkuvan 
oppimisen ja täydennyskoulutuksen kana-
vana.
Toimitetaan artikkeleita Sukeltaja-lehteen.•	

Tapahtuma aika Paikka Osallistujatavoite
Laitesukelluskouluttajakurssi Talvi-kevät Pääkaupunkiseutu 10
Aikuisten laitesukellushalliralli 14.-15.2. Pieksämäki 30
Laitesukelluskouluttajakurssi Syys-lokakuu Piispala, Kannonkoski 10
Täydennyskoulutus Syys-lokakuu Piispala, Kannonkoski 6
Liittokouluttajapäivät 21.-22.3. Tampere 20
Sukelluskouluttajapäivät 7.2. Pääkaupunkiseutu 50
Sukelluskouluttajapäivät Lokakuu Pohjois-Suomi 30
Kaasunsekoituskouluttajakurssi Etelä-Suomi
Kaasunsekoituskouluttajakurssi Pohjois-Suomi
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aika Tapahtuma Paikka valiokunta
TammIkuu
10-11.01. Sporttiohjaajan jatkokurssi Kuusankoski tai 

Tampere
Nuorisovaliokunta + 
lajivaliokunnat

17.1. Hallituksen ja valiokuntien 
yhteinen kokous

Helsinki Hallitus ja valiokunnat

tammikuu Rixu Cup Riihimäki Uppopallovaliokunta
tammikuu Uppopallon SM-sarja, divisioona  Uppopallovaliokunta
HeLmIkuu
6.-8. 2. Norppaohjaajakurssi Varala, Tampere Nuorisovaliokunta
7.2. Kouluttajapäivä Pääkaupunkiseutu Tekninen valiokunta
14.-15.2. Aikuisten laitesukellushalliralli Pieksämäki Pieksämäen 

urheilusukeltajat
Vapaasukellusmaajoukkueen 
hallileiri

Espoo Vapaasukellusvaliokunta

Räpyläuinnin SM Tampere Räpyläuintivaliokunta
helmikuu Uppopallo miesten 

maajoukkueleiri
Uppopallovaliokunta

helmikuu Uppopallon SM-sarja, divisioona Uppopallovaliokunta
maaLIskuu
7.3. Hallituksen kokous Helsinki Hallitus
21.-22.3. Liittokouluttajapäivät Tampere koulutusvaliokunnat
28-29.3. Vapaasukelluksen SM Helsinki Vapaasukellusvaliokunta
maaliskuu Räpyläuinnin World Cup Räpyläuintivaliokunta
maaliskuu Uppopallon nuorten ja naisten SM Uppopallovaliokunta
maaliskuu Uppopallo miesten 

maajoukkueleiri
Uppopallovaliokunta

maaliskuu Uppopallo-ohjaaja
koulutus

Uppopallovaliokunta

maaliskuu Uppopallo naisten maajoukkueleiri Uppopallovaliokunta
HuHTIkuu
4.-5.4. Dive Äksön Riihimäki Nuorisovaliokunta
3.-5.4. Räpyläuinnin PM-leiri Kuusankoski Räpyläuintivaliokunta
5.4. Räpyläuintikilpailut Kouvola Räpyläuintivaliokunta
17.-18.4. Liiton kevätkokous

Hallituksen kokous
Kotka Hallitus

24-25.4. AIDA4 Kurssi – allas ja teoria Espoo Vapaasukellusvaliokunta
25.-26.4. Räpyläuinnin Baltic Sea kilpailut Espoo Räpyläuintivaliokunta
huhtikuu Uppopallo miesten

maajoukkueleiri
Uppopallovaliokunta

huhtikuu Uppopallon SM-sarja, divisioona 
finaalit Helsinki Uppopallovaliokunta

TOukOkuu
23.5. Räpyläuintikilpailut Pori Räpyläuintivaliokunta
toukokuu Räpyläuinnin World Cup Räpyläuintivaliokunta
toukokuu Levä- ja pohjatarkkailukoulutus Helsinki
toukokuu Levä- ja pohjatarkkailukoulutus Turku
toukokuu Levä- ja pohjatarkkailukoulutus Uusikaupunki
toukokuu Uppopallo miesten

maajoukkueleiri
Uppopallovaliokunta

toukokuu-
kesäkuu

Lumoava Saimaa 
-vesiluontokurssi

Lappeenranta

kesäkuu
kesäkuu Itämeri-kesälukio
kesäkuu Dödörens cup Hanko Kalastusvaliokunta
kesäkuu Porkkala Cup Porkkala Kalastusvaliokunta

sukeLTajaLIITON kuukausITTaINeN TaPaHTumakaLeNTeRI
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aika Tapahtuma Paikka valiokunta
kesäkuu Viron tasavallan 

mestaruuskilpailut
Viro Kalastusvaliokunta

kesäkuu Räpyläuinnin huippujen leiri Räpyläuintivaliokunta
kesäkuu Uppopallo miesten

maajoukkueleiri
Uppopallovaliokunta

kesäkuu Uppopallon Susiraja Cup Joensuu Uppopallovaliokunta
kesäkuu-
heinäkuu

CMAS Games (sukelluslajien MM-
kilpailut)

Tunisia Räpyläuintivaliokunta
Uppopallovaliokunta

kesäkuu-
heinäkuu

Uppopallo miesten
maajoukkueleiri

Uppopallovaliokunta

kesäkuu-
heinäkuu

Uppopallo miesten
maajoukkueleiri

Uppopallovaliokunta

HeINäkuu
30.6.- 7.7. Räpyläuinnin nuorten EM- kilpailut Kroatia Räpyläuintivaliokunta
3-5.7. AIDA4 Kurssi - avovedet Vapaasukellusvaliokunta
23-26.7. Free Fall 2009 Vapaasukellusvaliokunta
23.-24.7. World Games Taiwan Räpyläuintivaliokunta
heinäkuu AIDA Halli MM Vapaasukellusvaliokunta
heinäkuu Jaskan Muistokisa Kalastusvaliokunta
heinäkuu Sukelluskalastuksen SM-kilpailut Kalastusvaliokunta
heinäkuu Kansainvälinen norppaleiri Tanska
eLOkuu
3.-9.8. Vapaasukelluskouluttajakurssi Leppävirta Vapaasukellusvaliokunta
21-22.8. Vapaasukellusmaajoukkueen 

Syvyysleiri + valiokunnan 
huippukokous

Kouvola Vapaasukellusvaliokunta

elokuu Norppaleiri Nuorisovaliokunta
elokuu Rauma Open Rauma Kalastusvaliokunta
elokuu Spearpoint Hanko Cup Hanko Kalastusvaliokunta
elokuu Sukelluskalastusgaala Hanko Kalastusvaliokunta
elokuu Kristiansund Cup Norja Kalastusvaliokunta
syyskuu
6.9. Suunnittelukokous hallitus ja 

valiokunnat
Hallitus ja valiokunnat

7.9. Hallituksen kokous Hallitus
18.-20.9. Räpyläuinnin aloittelijoiden ja 

ohjaajien leiri
Kuusankoski Räpyläuintivaliokunta

syyskuu Snorkkelisukelluskouluttajakurssi Piispala, 
Kannonkoski

Nuorisovaliokunta

syyskuu Laitesukelluskouluttajakurssi Piispala, 
Kannonkoski

Tekninen valiokunta

syyskuu Laitesukelluskouluttajien 
täydennyskoulutus

Piispala, 
Kannonkoski

Tekninen valiokunta

syyskuu Sinettiseuratapahtuma Tampere? Nuorisovaliokunta
syyskuu AIDA syvyys MM Vapaasukellusvaliokunta
syyskuu Siika cup Kirkkonummi Kalastusvaliokunta
syyskuu Sukelluskalastuksen Itämeren 

mestaruuskilpailut
Tanska Kalastusvaliokunta

syyskuu Silver Amphora Bulgaria Kalastusvaliokunta
syyskuu Vapepa-sukeltajakurssi Turvallisuusvaliokunta
syyskuu Uppopallo-ohjaaja

koulutus
Uppopallovaliokunta

LOkakuu
18.10. Hallituksen kokous Hallitus
24.-25.10. Syyskokousseminaari (Joensuun 

Urheilusukeltajat)
Joensuu Hallitus
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23.-25.10. Räpyläuintimaajoukkueen 

syysleiri
Kirkkonummi Räpyläuintivaliokunta

25.10. Räpyläuintikilpailut Kirkkonummi Räpyläuintivaliokunta
lokakuu Norpparalli Kouvola Nuorisovaliokunta
lokakuu Ohjaajien infopäivä

ja DAN BLS -kurssi
Kouvola Nuorisovaliokunta

lokakuu Norppaohjaajakurssi Varala, Tampere Nuorisovaliokunta
lokakuu Vapaasukelluksen kouluttajapäivät Espoo Vapaasukellusvaliokunta
lokakuu Sukelluskalastuksen EM-kilpailut Italia Kalastusvaliokunta
lokakuu Sukelluskouluttajapäivät Pohjois-Suomi Tekninen valiokunta
lokakuu Uppopallo-ohjaaja

koulutus
Uppopallovaliokunta

lokakuu Uppopallon SM-sarja, divisioona Uppopallovaliokunta
maRRaskuu
28.11. Räpyläuintikilpailut Tampere Räpyläuintivaliokunta
marraskuu Kuuttiohjaajakurssi Järvenpää Nuorisovaliokunta
marraskuu Uppopallon Junior Cup Uppopallovaliokunta
marraskuu Uppopallon Divari Cup Tampere Uppopallovaliokunta
marraskuu Uppopallon SM-sarja, divisioona Uppopallovaliokunta
jOuLukuu
12.12. Hallituksen kokous Helsinki Hallitus
joulukuu Vapaasukellusvaliokunnan 

aloituspalaveri
Helsinki Vapaasukellusvaliokunta

joulukuu Sukelluskalastuksen New Years 
Cup

Kroatia Kalastusvaliokunta
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