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TOIMINTASUUNNITELMA 2006

SUKELLUSHARRASTUKSEN NÄKYMIÄ
Sukeltaminen houkuttelee
Sukellusharrastus soveltuu monipuolisuutensa ansiosta lähes kaikille. Sukelluksen
voi aloittaa hyvin nuorena, ja sitä voi jatkaa vanhuusikään asti.
Sukelluksen alalajeja ovat mm. lasten ja nuorten snorkkelisukellus, perhesukellus,
laitesukellus eri muotoineen, vapaasukellus, valokuvaus, räpyläuinti, kalastus ja
pallopelit. Yhteiskunnallisesti merkittävää on harrastussukeltajien toiminta
vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa ja vedenalaisen ympäristön ja
kulttuuriperinnön suojelussa ja tutkimuksessa.
Taloudellisesti sukellus on - erityisesti nuorten osalta - edullinen harrastus.

Sukeltajaliittoa tarvitaan
Sukeltajaliitto kehittää harrastusta pitkäjänteisesti. Liitto palvelee sukeltajaa ja
seuroja sekä muita lajista kiinnostuneita. Erityisesti Sukeltajaliittoa tarvitaan
lasten ja nuorten sukellusharrastuksen kehittämisessä.
Sukeltajaliitolla on valmiudet kasvavan tiedontarpeen tyydyttämiseen. Liitto
välittää tietoa myös suurelle yleisölle.
Sukeltajaliittoa tarvitaan myös valvomaan harrastussukelluksen etua. Kansalliset
ja kansainväliset säädökset esimerkiksi ympäristön ja kulttuuriperinnön suojelun,
maanpuolustuksen ja tekniikan aloilla vaikuttavat sukellusharrastukseen.
Sukeltajaliitto huolehtii tiedon oikea-aikaisesta toimittamisesta päätöksentekijöille
ja jäsenistölle.

Sukeltajaliitto on seuroja ja sukeltajia varten
Monipuolisen sukellusharrastuksen turvaamiseksi Sukeltajaliitto kehittää
tasapuolisesti kaikkia sukellusharrastuksen osa-alueita. Liiton ja seurojen sekä eri
harrastemuotojen ja kilpailulajien vuorovaikutuksen on oltava tiivistä ja jatkuvaa,
jotta Sukeltajaliitto voisi suunnata voimavaransa mielekkäimmällä tavalla.
Myös tiivis yhteydenpito kaupallisiin toimijoihin on tärkeää. Sukeltajaliiton
toiminnan ja sukellusharrastuksen perusta on kuitenkin vapaaehtoistyö, jota Liitto
tukee, ohjaa ja kannustaa.

Sukeltajaliitto on harrastuksen nykyaikainen suunnannäyttäjä
Sukeltajaliitto on taloudellisesti itsenäinen. Vakaa talous on pitkäjänteisen ja
laadukkaan toiminnan perusedellytys.
Liitto seuraa sukelluksen kansainvälistä kehitystä ja huolehtii jäsentensä
tarvitsemien palvelujen hankkimisesta, välittämisestä ja tuottamisesta.
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LIITON TAVOITETILA JA TOIMINTA-AJATUS
Tavoitetila
Sukeltajaliitto on strategiansa ”Sukeltaja 2008” mukaisesti kasvava ja yleisesti
tunnettu, aktiivisesti sukeltamisesta tiedottava, nuoria kiinnostava, nykyaikainen
sukeltajien yhteenliittymä.

Toiminta-ajatus
Sukeltajaliitto ylläpitää ja kehittää suomalaista sukelluskoulutusta, tuottaa
asiantuntevaa tietoa ja korkealaatuista materiaalia jäsentensä tarpeisiin sekä
edustaa harrastussukellusta ja sukelluksen kilpailutoimintaa 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 2006
Toiminnan avainalueet vuonna 2006 ovat:
• sukelluksen kiinnostavuuden lisääminen nuorten parissa
• Liiton jäsenmäärän kasvattaminen
• uusien jäsenten hankinta
• jäsenyyssuhteen keston pidentäminen
• Liiton aseman vahvistaminen harrastussukelluksen ja sukelluksen
kilpailutoiminnan johtavana asiantuntijana Suomessa
• asiantuntijuuden kehittäminen
• Liiton organisaation kehittäminen
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LIITON ORGANISAATIO
Liiton kevätkokous
• päättää toimintakertomuksesta
• päättää tileistä ja vastuuvapaudesta
• päättää muista asioista
• valitsee ehdollepanotoimikunnan
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
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
• järjestää yhteistyössä seurojen kanssa leikkimielisiä kilpailutapahtumia ja
leirejä
Räpyläuintivaliokunta
• kehittää lajia
• kehittää ja ylläpitää kilpailujärjestelmää ja valmennusta
• tekee antidoping-työtä
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Uppopallovaliokunta
• kehittää lajia
• kehittää ja ylläpitää kilpailujärjestelmää ja valmennusta
• tekee antidoping-työtä
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
Turvallisuusvaliokunta
• kehittää ja organisoi vapaaehtoisen pelastuspalvelun sukellustoimintaa
• kehittää koulutusjärjestelmää
• kehittää sukellusturvallisuutta

TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT
Toiminnanjohtaja
vastaa Liiton
• yleisjohdosta hallituksen ja työvaliokunnan ohjeiden mukaan
• järjestö- ja yhteiskuntasuhteista
• toimii hallituksen, työvaliokunnan ja talousvaliokunnan esittelijänä
• hoitaa kansainvälisiä yhteyksiä
Koulutuspäällikkö
• johtaa Liiton koulutustoiminnan kehittämistä
• on valiokuntien käytettävissä koulutuksen asiantuntijana
• osallistuu sukellusnormien ja standardien kehittämiseen
• toimii toiminnanjohtajan sijaisena
Nuorisopäällikkö
• johtaa Liiton nuorisotoiminnan kehittämistä
• on valiokuntien käytettävissä lasten ja nuorten toiminnan asiantuntijana
• vastaa yhteistyöstä sidosryhmien kanssa
Jäsensihteeri
vastaa
• asiakaspalvelusta
• ATK-rekisteristä
• Liiton kotisivujen päivittämisestä
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Liiton ja hallituksen kokoukset 2006
Tapahtuma
Hallituksen (järjestäytymiskokous)
Hallitus (tilikokous)
Hallitus
Kevätkokous
Suunnittelukokous (hallitus/valiokunnat)
Hallitus
Hallitus
Syyskokous
Hallitus

Aika
21.1.
11.3.
23.4.
23.4.
16.9.
17.9.
8.10.
8.10.
9.12.

Paikka
Helsinki
Helsinki
Lohja
Lohja
avoin
avoin
Espoo
Espoo
avoin

Vastuutaho
Toiminnanjohtaja
Toiminnanjohtaja
Toiminnanjohtaja
Toiminnanjohtaja
Toiminnanjohtaja
Toiminnanjohtaja
Toiminnanjohtaja
Toiminnanjohtaja
Toiminnanjohtaja

Kotimaiset kokous-, koulutus- ja neuvottelupäivät
Liiton edustaja osallistuu seuraaviin kokouksiin
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suomen Liikunta ja Urheilun vuosikokoukset
Nuoren Suomen vuosikokoukset, neuvottelut ja koulutuspäivät kutsuttaessa
Suomen Kuntoliikuntaliiton vuosikokoukset
Opetusministeriön neuvottelupäivät
Olympiakomitean valtuuskunnan kokoukset
Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliiton vuosikokoukset ja hallituksen
kokoukset
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) keskustoimikunnan ja
työvaliokunnan kokoukset
lajiliittojen toiminnanjohtajien tapaamiset
nuorisopäälliköiden tapaamiset
valmennus- ja koulutuspäälliköiden tapaamiset
harrastepäälliköiden tapaamiset
muut vuoden aikana järjestetyt koulutustilaisuudet harkinnan mukaan
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TALOUS
Liiton toiminnan varsinaisia rahoituslähteitä ovat
•
•
•
•
•
•
•

jäsenmaksut
osallistumismaksut
tarvikevälitys
vakuutusmyynti
ilmoitusmyynti
yhteistyösopimukset
valtionapu

ANTIDOPING-TOIMINTA
Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan voimassa olevia urheilun antidopingsääntöjä. Liitto kehittää ja ylläpitää sukellusurheilun antidoping-ohjelmaa.
Kaikki Liiton edustusurheilijat ja valmentajat sitoutuvat kirjallisesti noudattamaan
Liiton antidoping-ohjelmaa.

EETTINEN TYÖ
Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan ja edistämään Sukeltajaliiton
voimassa olevia eettisiä sääntöjä.
Seurojen ohjaajille ja kouluttajille myönnetään ohjaaja- tai kouluttajakortti ja
vanhat kortit uusitaan vain, mikäli ohjaaja tai kouluttaja tekee eettisten sääntöjen
noudattamisesta kirjallisen sitoumuksen. Kirjallinen sitoumus eettisten sääntöjen
noudattamisesta ja edistämisestä vaaditaan myös Liiton toimintaan osallistuvilta
• valiokuntien jäseniltä
• kouluttajilta
• valmentajilta
• muilta toimitsijoilta
Mikäli toimintaan osallistuu alle 18-vuotiaita, sitoudutaan lisäksi noudattamaan
lasten ja nuorten toiminnan eettisiä sääntöjä.
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TASA-ARVO
Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan ja edistämään tasa-arvoa ja
tasapuolisia toimintatapoja. Liiton ja sen jäsenseurojen toimintaan ovat
tervetulleita kaikki sukelluksesta kiinnostuneet riippumatta etnisestä taustasta,
sukupuolesta, uskonnosta tai maailmankatsomuksesta.
Valiokunnat ohjaavat ja opastavat seuroja tasapuolisen toiminnan periaatteiden
noudattamisessa.
Sukelluskurssin pääsyvaatimukset täyttävän henkilön on voitava osallistua
koulutukseen tasapuolisesti:
• jatkokoulutukseen on voitava osallistua minkä hyvänsä kansainvälisesti
hyväksytyn sukelluskoulutusorganisaation antaman riittäväntasoisen
pohjakoulutuksen perusteella
Hallitukseen ja valiokuntiin pyritään asettamaan ehdolle henkilöitä, jotka
edustavat jäsenistöä tasapuolisesti sukupuolijakaumaltaan ja alueellisesti sekä
muulta taustaltaan.
Erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden erikoistarpeet on huomioitava
tapauskohtaisesti. Jokaiselle tarjotaan mahdollisuus vedenalaisiin elämyksiin
heidän omien fyysisten ja henkisten kykyjensä puitteissa.

LASTEN JA NUORTEN KILPAILUTOIMINTA
Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan ja edistämään Lasten ja nuorten
kilpailutoiminnan suosituksia.
• Nuorisovaliokunta ohjaa kilpailutoimintaa järjestäviä valiokuntia ja seuroja
suositusten seuraamisessa.
• Kilpailutoiminnasta vastaavat valiokunnat sitoutuvat
- noudattamaan Lasten ja nuorten kilpailutoiminnan suosituksia
- ohjaamaan kilpailutoimintaa järjestäviä seuroja Lasten ja nuorten
kilpailutoiminnan suositusten noudattamisessa
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MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ
Liitto panostaa nopeaan ja luotettavaan tiedotukseen. Liitto tiedottaa aktiivisesti
jäsenseurojen ja tiedotusvälineiden suuntaan. Viestinnällisiä tavoitteita ovat
•
•
•

lajin markkinointi ja sukellusharrastuksen tunnettuuden parantaminen
seuroista ja niiden toiminnasta tiedottaminen
Liiton juhlavuodesta tiedottaminen

Tiedotusvälineille suuntautuva tiedottaminen tapahtuu Liiton viestintästrategiaa
noudattaen
•

•

lajien omat tiedotus-/viestintävastaavat
- tiedottavat lajin tapahtumista ja kilpailuista
- toimittavat ajantasaiset tulostiedot kilpailuista medialle
- markkinoivat omaa lajiaan
Liiton toimintaan, toimintatapoihin, strategiaan ym. kriittisiin aihepiireihin
liittyvästä viestinnästä vastaa vain puheenjohtajisto ja/tai se Liiton
toimihenkilö, jolle annetaan tiedostusvastuu erikseen sovittavalla tavalla.

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

Seuraposti, myös nettiversiona
Sukeltaja-lehti
Norppa-posti, myös nettiversiona
Kouluttaja-posti, myös nettiversiona
lajikohtaiset tiedotteet, myös nettiversiona
sukeltajapäivät
vuosikokoukset
www.sukeltaja.fi
seura- ja aluekäynnit tarvittaessa/pyydettäessä

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 viestintäkanavat

Suhdetoiminta
•
•
•
•
•

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

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

Muita sidosryhmiä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association Internationale pour le Développement de l'Apnée (AIDA)
Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe ry
Merentutkimuslaitos
Meriturva
Merivoimat
Metsähallitus
Museovirasto
- Meriarkeologian yksikkö
- Suomen merimuseo
National Association of Diving Instructors (NAUI)
Opetusministeriö
Pelastusopisto
Oy Silja Line Ab
Sisäasiainministeriö
SLU:n aluejärjestöt
Sukellustarvikeliikkeet
Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK)
Suomen Punainen Risti (SPR)
Suomen Sukellus- ja ylipainelääketieteellinen yhdistys ry
Urheiluopistot
Vakuutusyhtiö Pohjola
Ympäristöministeriö

Kansainvälinen toiminta
•
•
•
•
•

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.
Liitolla on kansainvälisiä tuomareita uppopallossa, räpyläuinnissa ja
vapaasukelluksessa sekä edustajat CMAS:n uppopallo- ja teknisessä
valiokunnassa sekä AIDA:n koulutus- ja kurinpitovaliokunnissa.
Liiton koulutuspäällikkö toimii NAUI:n alue-edustajana (NAUI Regional
Representative) Suomessa.
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Liiton 50-vuotisjuhlavuosi
Sukeltajaliitto täyttää 50 vuotta vuonna 2006. Juhlavuoden teemaksi on valittu
”Veden vallassa”. Juhlavuoden aikana lisätään harrastuksen ja kilpailulajien
medianäkyvyyttä sekä Liiton toiminnan yleistä tunnettuutta.
•
•
•

Venemessujen yhteydessä järjestetään sukelluksen teemapäivä.
Palkataan sivutoiminen tiedottaja juhlavuoden tiedottamisen tueksi.
Vietetään 50-vuotisjuhlaa lokakuun 7. päivänä Hotelli Meripuistossa,
Espoossa.

Liiton jäsenrekisteri
Otetaan käyttöön uusi jäsenrekisteriohjelma.
• Tiedotetaan seuroille uudistuksesta.
• Koulutetaan seuroja ohjelman käyttöön.
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TEKNINEN VALIOKUNTA
Tekninen valiokunta ylläpitää harrastussukelluksen asiantuntijuutta seuraamalla
uusimpia opetusmenetelmiä ja perehtymällä sukellustekniikan ja -menetelmien
uusimpaan kehitykseen. Valiokunta pyrkii ennakoimaan toimintaympäristön
muutoksia.
Painopisteet
Painopistealueet ovat
•
•

kouluttajakoulutus
vuonna 2005 aloitettujen jatko-, erikois- ja tekniikkasukelluskurssien
kehittämisprojektien loppuun saattaminen

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

Valiokunnan kokoukset
Valiokunta kokoontuu 5-6 kertaa.

Kouluttajakoulutus
Lähikouluttajakurssit
•
•

Lähikouluttajakurssit järjestetään seuratasolla.
Tekninen valiokunta avustaa niitä seuroja, joilla ei ole omia resursseja
seuran sisäisen lähikouluttajakoulutuksen järjestämiseen mm. ohjaamalla
naapuriseurojen kursseille, tai tarvittaessa välittämällä apua
liittokouluttajilta.

Laitesukelluskouluttajakurssit
Järjestetään neljä kurssia
•
•
•
•

Savonlinna, Tanhuvaaran urheiluopisto
Rovaniemi, Lapin urheiluopisto
Forssa, Eerikkilän urheiluopisto
ruotsinkielinen kurssi Norrvallassa

Kouluttajien täydennyskoulutus
Järjestetään yksi kurssi Liikuntakeskus Pajulahdessa, Nastolassa.
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Laitesukelluksen jatkokurssi
Saatetaan loppuun uusi koulutusohjelma ja materiaali.

Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi
Aloitetaan koulutusohjelman ja -materiaalien tuottaminen.

Laitesukelluksen erikoiskurssit
Saatetaan loppuun uuden koulutusohjelman ja materiaalin laatiminen seuraavien
erikoiskurssien osalta
•
•
•

Sukellusturvallisuuskoulutus
Kuivapukusukeltamisen erikoiskurssi
Jään alla sukeltamisen erikoiskurssi

Tekniikkasukelluskoulutus
Saatetaan loppuun uudet koulutusohjelmat ja materiaalit. Lähetetään 2-3
osallistujaa NAUI Technical Instructor Workshopiin Hollantiin.

Liittokouluttajat ja valiokunnan sisäinen koulutus
Järjestetään yhteistyössä nuoriso-, vapaasukellus- ja turvallisuusvaliokunnan
kanssa kouluttajakouluttajien jatkokoulutustilaisuus.
Jatketaan vuonna 2005 liittokouluttajaverkostoon valittujen
liittokouluttajakoulutusta.
Liittokouluttajaverkosto on myös Liiton muiden valiokuntien käytettävissä.

NAUI-projekti
Syvennetään yhteistoimintaa NAUI Euroopan toimiston kanssa.

Ilmanlaatuanalyysit
Tarjotaan seuroille jäsenetuhintaista ilmanlaadun analysointipalvelua.

Tiedotus
Tuotetaan ohjelmaa turvallisuusvaliokunnan järjestämille sukeltajapäiville
huhtikuussa Lohjalla ja marraskuussa Torniossa.
Julkaistaan Kouluttaja-tiedote kolme kertaa. Laajennetaan tiedotteen jakelu
laitesukelluskouluttajien lisäksi myös snorkkeli- ja vapaasukelluskouluttajille.
Toimitetaan artikkeleita Sukeltaja-lehteen.
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Tapahtumakalenteri
Tapahtuma

Aika

Paikka

Laitesukelluskouluttajakurssi,
ruotsinkielinen
Laitesukelluskouluttajakurssi

24.–26.3., I-jakso
7.-9.4., II-jakso
5.-7.5., III-jakso
7.-9.4., I-jakso
5.-7.5., II-jakso
19.–21.5., III-jakso
elokuu

Norrvalla

Laitesukelluskouluttajakurssi

Tanhuvaaran
urheiluopisto,
Savonlinna
Rovaniemi

Osallistuja- Vastuuhenkilö/-taho
tavoite
6

Markus Korpela

12

Jorma Onjukka

8

Kari Back

Laitesukelluskouluttajakurssi

8.-10.9., I-jakso
Eerikkilän
29.9.–1.10., II-jakso urheiluopisto
13.–15.10., III-jakso

16

Valiokunta

Täydennyskoulutus

8.-11.6.

16

Valiokunta

Pajulahti
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NUORISOVALIOKUNTA
Valiokunta tukee seuroja monipuolisen, kiinnostavan ja turvallisen lasten ja
nuorten harrastusympäristön kehittämisessä ja ylläpitämisessä.
Painopisteet
•
•
•
•

seurojen nuorisotoiminnan laadun ja kiinnostavuuden kehittäminen
monipuolisen seuratoiminnan tukeminen
13-19 –vuotiaille suunnatun toiminnan kehittäminen
sinettiseuratoiminnan laadun kehittäminen

Koulutus
Valiokunta järjestää
•
•
•
•
•
•

kaksi Norppaohjaajakurssia
snorkkelisukelluskouluttajakurssin
kuuttiohjaajakurssin
ohjaajien infopäivän seurojen ohjaajille
yhteistyössä Nuoren Suomen kanssa Sinettiristeilyn sinettiseurojen
edustajille
yhteistyössä teknisen-, vapaasukellus- ja turvallisuusvaliokunnan kanssa
kouluttajakouluttajien koulutustilaisuuden

Muiden järjestöjen koulutukset
•

Valiokunta markkinoi ja hyödyntää muiden järjestöjen koulutusta osana
ohjaajien ja kouluttajien koulutusta.

Leirit
Valiokunta järjestää yhdessä seurojen kanssa kansainvälisen norppaleirin
Suomessa.

Kilpailut ja harjoitukset
•
•
•

Valiokunta järjestää yhdessä seurojen kanssa kaksi valtakunnallista
Norpparallia.
Yhteistyössä Räpyläuintivaliokunnan kanssa järjestetään aloittelevien
räpyläuimareiden leiri ja Räpyläuinnin Nuori Suomi -cupit.
Uppopallovaliokunnan kanssa kehitetään nuorille sopivia pelimuotoja ja
aktivoidaan nuoria lajin pariin.

Snorkkelisukellusluokkien uudistus
•

Valiokunta ottaa käyttöön Snorkkelisukelluksen jatkokurssin.

14

Oppimateriaali ja muu materiaali
•
•
•

Valiokunta viimeistelee Snorkkelisukelluksen jatkokurssin opetuspaketin,
joka sisältää kurssin järjestämisohjeet, kouluttajan luentomuistiinpanot,
kalvot, allaskortit ja avovesikortit.
Valiokunta on mukana kehittämässä muiden valiokuntien lasten ja nuorten
toimintaan liittyvää materiaalia.
Otetaan käyttöön uudistetut tapahtumajärjestämisohjeet.

Laatukansio-hankkeen osio: Nuorten harrastaminen
•

Valiokunta kehittää ja käynnistää erilaisia nuorille sopivia harrastemuotoja
yhdessä muiden valiokuntien, seurojen ja yhteistyötahojen kanssa.

Sinettiseurat
•
•

Otetaan käyttöön Sukeltajaliiton osalta uudistettu sinettiseurajärjestelmä.
Nuoren Suomen järjestämälle Sinettiristeilylle kustannetaan edustaja
kustakin sinettiseurasta. Sinettiristeilylle valiokunta järjestää oman ohjelman
Nuoren Suomen ohjelman lisäksi.

Tiedotus ja viestintä
Valiokunta tiedottaa
•
•
•
•
•
•

Sukeltaja-lehden Norppa-sivuilla. Norppasivuilla julkaistaan yhä enemmän
lasten ja nuorten tekemiä juttuja.
Sähköinen Norppatiedote lähetetään seurojen nuorisovastaaville,
yhdyshenkilöille, Liiton hallitukselle, tekniselle valiokunnalle ja
liittokouluttajille sekä julkaistaan Liiton internetsivuilla.
Norppaohjaajien infopäivillä
tarvittaessa lisäksi Seura- ja Kouluttajapostissa
sukellus- ja kouluttajapäivillä sekä muiden valiokuntien tiedotuskanavilla
tarpeen mukaan
www.sukeltaja.fi -sivustoilla

Kokoukset
•
•
•

Valiokunta kokoontuu 4-5 kertaa vuoden aikana sekä pitää tarvittaessa
puhelinkokouksia.
Nuorisopäällikkö edustaa Sukeltajaliittoa Nuori Suomi ry:n järjestämissä
nuorisovastaavien kuukausi palavereissa.
Valiokunnan edustajat osallistuvat pyynnöstä muiden valiokuntien kokouksiin
ja kutsuvat tarvittaessa omiin kokouksiinsa edustuksen muista Liiton
valiokunnista.
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Tapahtumakalenteri
Tapahtuma

Aika

Paikka

Norppaohjaajakurssi

17.-19.3.

Varala

Norppaohjaajakurssi

27.-29.10.

Varala

Snorkkelisukelluskouluttajakurssi

8.-10.9., I-jakso
Eerikkilä
29.9.-1.10., II-jakso

15

Sari Häkkinen/
Lilli Pykäläinen

Kuuttiohjaajakurssi

10.-12.11.

15

Heli Laukkarinen
Irene Savolainen

Norppaohjaajien
infopäivä

Norpparallin
yhteydessä
2.4.

Varala tai
Lasten
liikuttajat
seminaarin
yhteydessä
marraskuun
lopussa
Jyväskylä

30

Nuorisovaliokunta/
nuorisopäällikkö

Valtakunnallinen
Norpparalli

1.-2.4.

Jyväskylä

70

Jyväskylän Sammakot ry

Valtakunnallinen
Norpparalli

Liiton 50v juhlien
yhteydessä

Espoo

60

Espoon Dyykkarit ry

Kansainvälinen
Norppaleiri

15.6.–18.6.

Bengtsår
/Hankoniemi

80

Urheilusukeltajat ry,
Sukellusseura H2o ry,
Nousu ry sekä
nuorisovaliokunta
Sukeltajaliitto

Liiton 50-vuotisjuhlat 7.-8.10.

Meripuisto
/Espoo
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Osallist Vastuuhenkilö/-taho
ujatavoite
15
Lilli Pykäläinen ja
Anu Laine, harj.
Anu Kärkkäinen, harj.
15
Susanna Laine ja
Anu Kärkkäinen, harj.

UPPOPALLOVALIOKUNTA
Valiokunta kehittää uppopalloa nuorille sopivaksi harrastusmuodoksi. Valiokunta
kehittää valmentajakoulutusta ja pelaajien valmennusta sekä ylläpitää
kilpailujärjestelmää.
Painopisteet
•

•
•

nuorisotoiminnan kehittäminen
- lajin esittely alle 15-vuotiaille sekä alle 20-vuotiaille
- uusien sekä alle 15-vuotiaille että alle 20-vuotiaille suunnattujen
harrastusmuotojen kehittäminen
- seurojen nuorisotoiminnan tukeminen
ohjaajakoulutus
valmentajakoulutus seura- ja maajoukkuetasolla

Kilpailutavoitteet
•
•
•

PM-kulta miesten maajoukkueelle
PM-finaalipaikka naisten maajoukkueelle
PM-mitali nuorten maajoukkueelle

Nuorisotoiminta
•
•
•

Valiokunta tekee nuorisolle lajia tunnetuksi yhteistyössä nuorisovaliokunnan
kanssa.
Nuorten sarjoissa tytöt ja pojat voivat pelata samassa sarjassa.
Tuodaan alle 15-vuotiaille nuorille kehitetty peli altaan matalaan päähän.

Valmentajakoulutus
•

•

Valiokunta kouluttaa maajoukkuevalmentajia SLU:n alueellisilla
valmentajakursseilla.
Valmistellaan valmennuskurssit sekä nuorten ohjaamiseen että eri
sarjatasojen pelaajien valmennukseen.
Opastetaan ja neuvotaan seurojen ohjaajia.

•
•
•

Pelataan SM-sarja ja I- divisioona.
Valiokunta lähettää osanottajia miesten, naisten ja nuorten PM-kilpailuihin.
Pelataan nuorten- ja naisten SM-sarja.

•

Kilpailut

SM-sarjassa sekä alle 17-vuotiaiden että alle 21-vuotiaiden sarjoissa voidaan
pelata sekajoukkueilla. Myös nuorten alle 21-vuotiaiden maajoukkue voi olla
sekajoukkue.

Tiedotus
•
•
•

Sukeltaja-lehti
laaditaan www.sukeltaja.fi -sivuille uppopallo-osio
pidetään omaa postituslistaa
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Kokoukset
Valiokunta kokoontuu vähintään 4 kertaa ja pitää tarvittaessa lisäkokouksia.
Valiokunnan edustajat osallistuvat pyynnöstä muiden valiokuntien kokouksiin ja
kutsuvat omiin kokouksiin tarvittaessa edustuksen muista valiokunnista.

Tapahtumakalenteri
Tapahtuma

Aika

Paikka

Osallistujatavoite Vastuutaho

Rixu-Cup

8.1.

Riihimäki

100 henk.

R.Rantamäki

SM-sarja,
Divisioona
Nuorten ja Naisten
SM-sarja

14.1.

Hämeenlinna

195 henk.

UPVK /
Sarjapäällikkö
UPVK /
sarjapäällikkö

SM-sarja,
Divisioona

11.2.

Kokkola

Aikuisten PMkilpailut
SM-sarja,
Divisioona
uppopallo-ohjaaja
koulutus

25.-26.2

Kööpenhamina, 156 henk.
Tanska
Tampere
195 henk.

SM-sarja

25.3.

Helsinki

Norpparalli/
uppopallo esittely
SM-sarja
Semifinaalit

1.-3.4.

Jyväskylä

8.4.

Joensuu

83 henk.

UPVK /
Sarjapäällikkö

SM-sarja,
Divisioona
Finaalit
Susiraja-cup

22.4.

Helsinki

134 henk.

UPVK /
Sarjapäällikkö

17.6.

Joensuu

40 henk.

H. Sinkkonen

Uppopallo-ohjaaja
koulutus
Uppopallo-ohjaaja
koulutus
Divari-cup

9.9.

25 henk.

UPVK

21.10.

25 henk.

UPVK

100 henk.

M. Pitkänen

4.2.

11.3.

80 henk.
195 henk.

18.3.

4.11.

25 henk.
117 henk.

UPVK /
Sarjapäällikkö
Aikuisten PM-kilpailut
UPVK /
Sarjapäällikkö
UPVK
UPVK /
Sarjapäällikkö
UPVK

Tampere
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RÄPYLÄUINTIVALIOKUNTA
Valiokunta huolehtii räpyläuinnin kilpailutoiminnasta, valmentajien koulutuksesta
ja kouluttaa nuoria lajin pariin.
Painopisteet
•
•
•
•

nuorisotoiminta
harrastajamäärän kasvattaminen
valmentaja- ja tuomarikoulutus
kansainvälinen toiminta

Kilpailutavoitteet
•
•
•

Viestijoukkueet sijoittuvat kymmenen parhaan joukkoon nuorten EMkilpailuissa.
Yksi mitali ja kaksi finaalipaikkaa MM-kilpailuissa
Paras maa PM-kilpailuissa.

Nuorisotoiminta
Valiokunta järjestää yhteistyössä nuorisovaliokunnan kanssa norppaohjaajille,
valmentajille ja uimareille lajiin tutustumis- ja valmennusleirin.

Harrastajamäärän kasvattaminen
Valiokunta
• esittelee lajia uimaseuroille
• välittää harjoitus- ja kilpailuvarusteita seurojen ja kilpailijoiden tarpeisiin
• kouluttaa räpyläuintiohjaajia, joiden tehtävänä on
- lajitietouden vieminen seuroihin
- seuraesittelyjen järjestäminen
- uusien, aloittelevien räpyläuintiseurojen tukeminen

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

Valmennus ja kilpailut
Valiokunta
• kouluttaa uusia valmentajia ja tuomareita
• järjestää A-maajoukkueelle yhden ja koko PM-joukkueelle kaksi leiriä sekä
viikonloppuleirejä
• järjestää yhdessä nuorisovaliokunnan kanssa Nuori Suomi Cup -kilpailuja
• antaa maajoukkueelle mahdollisuuden osallistua kansainväliseen kilpailuun
• järjestää SM-kisat
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•
•
•

osallistuu PM-kilpailuihin Tanskassa
lähettää joukkueet MM-kilpailuihin Torinoon Italiaan sekä nuorten EMkilpailuihin Moskovaan Venäjälle
selvittää Baltic Sea -kilpailun järjestämistä

Pitkän aikavälin tavoitteet
Käynnissä olevan valmennusohjelman pitkän aikavälin tavoitteet ovat
• miesten viestijoukkue pääsee mitalisijoille ja saadaan 1-2 henkilökohtaista
mitalia EM-kilpailuissa 2007
• 2-4 kilpailijaa finaaliin tai semifinaaliin nuorten MM-kilpailuissa 2007
• 1-2 henkilökohtaista mitalia ja 3-5 finaalipaikkaa MM-kilpailuissa 2008
• miesten viestijoukkue ja 3-4 henkilökohtaista edustajaa pääsee World
Games-kilpailuihin 2009

Kokoukset
•
•

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

•
•
•
•
•

sähköpostilistat räpyläuinnista kiinnostuneille
Sukeltaja-lehti
Seuraposti
Norppaposti
www.sukeltaja.fi

Tiedotus
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Tapahtuma- ja kilpailukalenteri
Tapahtuma

Aika

Paikka

OsallistujaVastuutaho
tavoite

Nuori Suomi
Cup

21.1.

Suolahti

25

A-KUs / Jouko Sorri

SM-kilpailut

11.-12.2. Kouvola

60

KoU+Vesikot

Kuusankoski

20

valiokunta

avoin

20

valiokunta

Tanska

25

valiokunta

Pori

25

DTP / Hietanen

Jyväskylä

10

valiokunta

4.-16.7.

Torino / Italia

2

valiokunta

23.7.

Tampere

15

TaUS

syyskuu

Moskova / Venäjä 10

valiokunta

22.10.

Kouvola

30

KoU+Vesikot

18.11.

Tampere

30

TaUrsu+RRDC / Turkka

PM-leiri
Kv. Cup
PM-kilpailut
Nuori Suomi
Cup
Huippujen leiri
MM-kilpailut
Kaukajärven
yliuinti
Nuorten EMkilpailut
Nuori Suomi
Cup
Nuori Suomi
Cup

17.-19.3.
maalishuhtikuu
maalishuhtikuu
6.5.
19.-23.6.
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VAPAASUKELLUSVALIOKUNTA
Valiokunta kehittää vapaasukelluksen kilpailutoimintaa ja koulutusjärjestelmää ja
tukee muuta sukellusharrastusta.
Painopisteet
• vapaasukelluksen koulutusohjelman ja -materiaalin kehittämisprojekti
Kilpailutavoitteet
• kansainvälisissä kilpailuissa sijoittuminen kolmen parhaan joukkoon miesten
ja naisten sarjassa

Kilpailut
Valiokunta lähettää osanottajat kahteen kansainväliseen kilpailuun
• AIDA:n järjestämiin kansainvälisiin hallikilpailuihin
• AIDA:n järjestämiin kansainvälisiin syvyyssukelluskilpailuihin
Valiokunta järjestää Suomen mestaruuskilpailut sekä allas- että avovesisarjassa.

Leirit
Valiokunta järjestää vapaasukellusleirin Asikkalassa.

Koulutus
Valiokunta järjestää kaksi vapaasukelluskurssia. Kurssit ovat kurssitaso 2:n
testikurssit.
Valiokunta viimeistelee kurssien järjestämisohjeet ja kehittää kouluttajan
tukimateriaalia.
Valiokunta aloittaa kurssitaso 3 suunnittelun.
Valiokunta järjestää yhteistyössä teknisen-, nuoriso- ja turvallisuusvaliokunnan
kanssa kouluttajakouluttajien koulutustilaisuuden.

Tiedotus
•
•
•
•
•
•
•
•

Sukeltaja-lehti
rakennetaan www.sukeltaja.fi-sivuille vapaasukellusosio
www.freedivingfinland.net
Freediving Team of Finland ry:n keskustelupalsta
Freediving Team of Finland ry:n sähköpostilista
tiedotusvälineet
Kouluttaja-tiedote, seurakirje ja Norppaposti
esiintyminen yleisissä tiedotusvälineissä
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Kokoukset
Vapaasukellusvaliokunta kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa. Kokoukset
voidaan pitää puhelinkokouksina.

Tapahtuma- ja kilpailukalenteri
Tapahtuma

Aika

Paikka

SM-allaskilpailut

Talvi 2006

Avoin

Osallistujatavoite
20

AIDA allas

Talvi 2006

Avoin

7

AIDA avovesi

Kesä 2006

Avoin

7

Vapaasukelluskoekurssi 2
Vapaasukellusleiri

Kesäheinäkuu
heinäkuu
Heinäkuu
2006

Avoin

6

Avoin

Asikkala

15

Teppo Kallio

Asikkala

25

Kimmo Lahtinen

SM-avovesikilpailut
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Vastuutaho
Avoin
Joukkueenjohtaja
valitaan myöhemmin
Joukkueenjohtaja
valitaan myöhemmin

SUKELLUSKALASTUSVALIOKUNTA
Valiokunta vastaa harrastus- ja kilpailutoiminnan järjestämisestä sekä lajin
kehittämisestä Suomessa. Valiokunta seuraa kansainvälistä kehitystä, ylläpitää
suhteita eri maiden sukelluskalastusjärjestöihin ja tukee kansainvälisiin kilpailuihin
osallistumista.
Painopisteet
•
•
•
•
•
•

kilpailutoiminnan kehittäminen
lajin turvallisuuden kehittäminen
nuorisotoiminnan kehittäminen
lajin esittely seuroille
lajidokumentointi sekä lajin tunnettuuden ja arvostuksen lisääminen
tieteellinen yhteistyö Merentutkimuslaitoksen kanssa

Kilpailutavoitteet
•
•

MM–kilpailujen joukkuekilpailussa sijoittuminen kymmenen parhaan maan
joukkoon
MM–kilpailujen yksilökilpailuissa yksi kilpailija kymmenen parhaan joukkoon

Kilpailut
Tavoitteena on pitää Suomi Pohjois-Euroopan johtavana
sukelluskalastusmaana.
Valiokunta
• kehittää kilpailu- ja turvallisuussääntöjä
• kouluttaa uusia seuroja kilpailujen järjestäjiksi
• lähettää seurajoukkueita eurooppalaisiin kilpailuihin
• lähettää osallistujia Viron mestaruuskilpailuihin ja Peipsi-cupiin.
• kutsuu vastavuoroisesti virolaisia Suomeen.
• tukee maajoukkueen osallistumista kansainvälisiin CMAS-kilpailuihin
MM-kilpailut
MM-kilpailut ovat kauden kilpailullinen päätavoite. Kansainvälisten
sääntömuutosten johdosta MM-kilpailut on jaettu kahteen erilliseen kilpailuun.
• joukkue-MM Mallorcalla
• henkilökohtainen MM Portugalissa
• Kilpailuihin lähetetään Suomesta 5 hengen joukkue
- joukkueen kokoonpano päätetään vuoden 2005 kotimaan
rankingkilpailujen sekä PM-kilpailujen menestyksen pohjalta
• Kilpailullisten tavoitteiden lisäksi tavoitteena on myös syventää
kansainvälisiä suhteita ja tuoda Suomea esiin sukellusmaana.
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Lajin kehittäminen
Valiokunta varautuu harrastajamäärän rajuun kasvuun
• turvallisuussääntöjä ja ohjeita jaellaan seuroille ja lajista kiinnostuneille
Lajin tunnettuutta parannetaan. Valiokunta
• järjestää lajiesittelyitä seuroille
• tuottaa lajia esittelevän multimediapaketin, johon kootaan perustiedot
lajista, visuaalisesti innostavaa materiaalia sekä koulutuksellista aineistoa

Nuorisotoiminta
Valiokunta kehittää lajia yhteistyössä nuorisovaliokunnan kanssa.
• esitellään lajia nuorille ja heidän ohjaajilleen
• kehitetään nuorille sopivia harrastusmuotoja
• kiinnitetään huomiota 15-18 -vuotiaiden harrastajien ja kilpailijoiden
erikoistarpeisiin

Tiedotus
•
•
•
•
•
•

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

Kokoukset
Valiokunta pitää vuoden aikana vähintään kaksi kokousta.
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Tapahtuma- ja kilpailukalenteri
Kotimaa
Tapahtuma
Dödörens Cup
Porkkala Cup
Jaskan Muistokisa
SM-kilpailut
Rauma Open
Hanko Cup
Siika Cup
Huippukokous 2006

Aika
Paikka
(alust.)
3.6. Hanko
17.6. Porkkala
15.7. Sisävesi
22.-23.7. Jussarö

Osallistujatavoite
35
35
25
40
25

5.8.
26.8.

Rauma
40
Hanko
Kirkkonumm 25
23.9. i
helmi-/
10
maalisk. Rauma

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

Kansainväliset

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

Aika

Paikka

10.-11.6. Lohusalu
elokuu Norja
syyskuu Tanska
syyskuu Bulgaria
Mallorca/
lokakuu Portugal
joulukuu Croatia
avoin Mallorca

OsallistujaVastuutaho suomessa
tavoite
(Suomalaisia)
15
Team Kampela/Ville Lahikainen
12
Team Kampela/Matti Pyykkö
10
Valiokunta
5
Valiokunta
5
Valiokunta
5
Valiokunta
3
Valiokunta
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TURVALLISUUSVALIOKUNTA
Valiokunta vastaa sukellusturvallisuuskoulutuksesta ja sukeltajien kouluttamisesta
vapaaehtoisen pelastuspalvelun tarpeisiin.
Valiokunta toimii yhteistyössä pelastus- ja poliisiviranomaisten kanssa.
Painopisteet
•
•
•
•
•

Vapepa-koulutus
viranomaisyhteistyön kehittäminen
tapahtumaraportoinnin kehittäminen
sukellusturvallisuuden kehittäminen
turvaohjeiden uudistus vastaamaan nykyisiä tarpeita

Vapepa-toiminta
Valiokunta
• tuottaa ja ylläpitää Vapepa-koulutusmateriaalia
• avustaa seuroja Vapepa–sukeltajakurssien järjestämisessä
• järjestää Vapepa-kouluttajakoulutusta
• valvoo alueellisen Vapepa–sukeltajakoulutuksen laatua
• lisää Vapepa-sukeltajien tunnettavuutta viranomaisten keskuudessa
Valiokunta järjestää
• yhden valtakunnallisen Vapepa-sukeltajakurssin sekä alueellisia kursseja.
• Vapepa-kouluttajakurssi ja tietojen päivitystilaisuus järjestetään yhdessä
SPR:n Vapepa-valmiuskouluttajien koulutuksen yhteydessä.

Sukeltajapäivät
Valiokunta järjestää sukeltajapäivät Lohjalla ja Torniossa.

Turvallisuuskoulutus
Sukellusonnettomuuksien tutkinnassa ja vedenalaisessa rikospaikkatutkinnassa
tiivistetään yhteistyötä poliisiviranomaisten kanssa.
Turvallisuuskoulutusta järjestetään sukeltajapäivien yhteydessä. Lisäksi laaditaan
turvallisuuteen liittyviä ajankohtaisia lehtiartikkeleita, annetaan haastatteluja sekä
avustetaan seuroja turvallisuusasiakirjojen laadinnassa.
Viranomais- ja sidosryhmäyhteistyötä jatketaan ja kehitetään edelleen.
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Tapahtumaraportointi ja sukellusonnettomuustutkinta
Otetaan käyttöön tapahtuma- ja läheltä piti –raportointijärjestelmä.
• Raportointi laajennetaan koskemaan myös Liiton ulkopuolisia tahoja.
• Raporttien hankkimisessa ja analysoinnissa aloitetaan yhteistyö merivoimien
sekä pelastus- ja poliisiviranomaisten kanssa.
• Järjestetään tapahtumaraporttien koontitilaisuus yhdessä puolustusvoimien,
pelastustoimen ja poliisin kanssa.
• Tapahtumaraportoinnista kehitetään järjestelmä, jota voidaan hyödyntää
koulutuksessa.

Turvaohjeet
Valiokunta jatkaa turvaohjeiden yleisen osan päivitystyötä ja valmistaa uudet
yleiset turvaohjeet.
• Sukelluskoulutusta antavat valiokunnat vastaavat omien erikoiskurssiensa
turvaohjeiden laadinnasta ja päivittämisestä.
• Nämä ohjeet liitetään osaksi yleisiä turvaohjeita.

Valiokunnan sisäinen koulutus
Valiokunta järjestää yhteistyössä teknisen-, nuoriso- ja vapaasukellusvaliokuntien
kanssa kouluttajakurssien kouluttajien koulutuspäivät.
Valiokunnan jäseniä ja kouluttajakouluttajia jatkokoulutetaan ja pätevöitetään
valiokunnan toiminnan erikoisalueilla hyödyntämällä viranomaisten
koulutustarjontaa

Erityisryhmien sukelluskoulutus
Erityisryhmien kouluttajakoulutuksesta vastaa valiokunnan nimeämä
erityisryhmien koulutustyöryhmä.

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

Kokoukset
Valiokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa.
• Valiokuntaan kutsutaan kuultaviksi asiantuntijoita eri tahoilta.
• Valiokunnan edustajat osallistuvat pyynnöstä muiden valiokuntien
kokouksiin.
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Tapahtumakalenteri
Tapahtuma

Aika

Paikka

Osallistujatavoite

Sukeltajapäivä

22.4

Lohja

40

Sukelluspäivä Venemessuilla

19.2.

Helsinki

80

Vapepa-sukeltajakurssi

Vastuutaho
Valiokunta /
Lohjan Urheilusukeltajat
Valiokunta

12

Vapepa-kouluttajien
täydennyskoulutus /
kouluttajakurssi

7.-9.10.

Heinola

10

SPR / Valiokunta

Pintapelastuskurssi

huhtikuu

Lappeenranta

12

Valiokunta

25.-26.11.

Tornio

40

Valiokunta

Sukeltajapäivä
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SUKELTAJA-LEHTI
Liiton jäsenlehti, Sukeltaja, tukee Liiton ilmettä. Lehti kertoo tärkeistä ja
kiinnostavista asioista ja ilmiöistä korkealuokkaisin tekstein ja kuvin. Vuoden 2005
lopulla toteutetun lukijakyselyn tulokset huomioidaan soveltuvin osin.

Sisältö
Sukeltaja-lehti rakentuu osittain vakioartikkeleista, joiden aiheita ovat koulutus,
sukellusmatkailu, sukellusurheilu, vedenalainen valokuvaus, lasten ja nuorten
toiminta, meribiologia, seurojen toteuttamat mielenkiintoiset projektit,
henkilöesittelyt ja Liiton asioista tiedottaminen.
Liiton 50-vuotisjuhlavuosi näkyy vuoden jokaisessa lehdessä.
Artikkeleiden sisällössä huomioidaan vakiintuneiden sukelluksen harrastajien
lisäksi uudet kaikenikäiset sukeltajat ja sukellukseen perehtymättömät lukijat.

Ulkoasu
Artikkeleiden sisältöä tukevien ja niiden kiinnostavuutta lisäävien kuvien laatuun
ja visuaaliseen viestintään kiinnitetään suurta huomiota. Kuvia hankitaan
ammattitaitoisten kuvaajien kokoelmista sekä erilaisista kaupallisista
kuvapankeista.

Levikki
Lehti jaetaan jäsenetuna Sukeltajaliittoon kuuluvien seurojen jäsenille (yli 12 000
henkeä). Sen lisäksi lehteä levitetään irtomyyntiin R-kioskeihin ja laajaa
lehtivalikoimaa myyviin ostoskeskuksiin kautta maan.

Rahoitus
Sukeltajalehti rahoitetaan Liiton jäsenmaksutuloilla ja ilmoitusmyynnillä.

Toimitus
Sukeltaja-lehden suunnittelusta vastaa toimitusneuvosto. Sen muodostavat
päätoimittajana ja neljä jäsentä Sukeltajaliitosta sekä toimituspäällikkö
MCIPressistä, joka vastaa lehden toteuttamisesta ja jakelusta.

Vuoden sukelluskuva -kilpailu
Sukeltaja-lehti järjestää Vuoden sukelluskuva -kilpailun, joka muodostaa osan
sukellusvalokuvauksen SM-kilpailuista.
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Aikataulu

Numero

Toimituspalaveri

Ilmoitusten
viimeinen
varauspäivä

Tekstit
MCI:lle

Ilmoitukset
+ pk
MCI:lle

Vedos

Painoon

Lukijalla

Sukeltaja 1
Venemessut
12.2

9.11.

4.1.

16.12.

9.1.

17.1. /
20.1.

20.1.

2.2.

Sukeltaja 2

7.2.

1.3.

6.3.

13.3.

21.3. /
24.3.

24.3.

6.4.

Sukeltaja 3

18.4.

10.5.

15.5.

22.5.

30.5. /
2.6.

2.6.

14.6.

Sukeltaja 4

15.8.

6.9.

11.9.

18.9.

26.9. /
29.9.

29.9.

12.10.

Sukeltaja 5

10.10.

1.11.

6.11.

13.11.

21.11.
/
24.11.

24.11.

7.12.
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PIENKILPAILULAJIT
Pienkilpailulajeja ovat ne sukelluksen kilpailulajit, joilla ei ole omaa valiokuntaa
• Vedenalainen valokuvaus
- koostuu Vuoden sukelluskuva -kilpailusta sekä Vedenalaisen
valokuvauksen avovesimestaruuskilpailusta
- Vuoden sukelluskuva -kilpailun järjestää Sukeltaja-lehti
• Laitetekniikka
• Sukellussuunnistus
SM-kilpailun järjestämisestä kiinnostunut seura hakee järjestämisoikeutta
kirjallisesti Sukeltajaliiton toimistolta viimeistään 6 kuukautta ennen suunniteltua
tapahtuma-ajankohtaa.
Hakemuksen liitteenä on oltava
• talousarvio
• suunnitelma/kuvaus käytännön järjestelyistä
• markkinointisuunnitelma
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