TOIMINTASUUNNITELMA 2007

LIITON TAVOITETILA JA TOIMINTA-AJATUS
Tavoitetila
Sukeltajaliitto on strategiansa ”Sukeltaja 2008” mukaisesti kasvava ja yleisesti
tunnettu, aktiivisesti sukeltamisesta tiedottava, nuoria kiinnostava, nykyaikainen
sukeltajien yhteenliittymä.

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

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

AVAINALUEET VUONNA 2007
Toiminnan avainalueet vuonna 2007 ovat
• Seuratoiminnan edellytysten kehittäminen
• Viestinnän kehittäminen
• Sukellusturvallisuuden edistäminen
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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
koordinoi pienkilpailulajien järjestämistä

Työvaliokunta
• suorittaa hallituksen sille antamat erillistehtävät
Talousvaliokunta
• tarkastelee Liiton taloutta pitemmällä aikavälillä
• toimii hallituksen taloudellisena asiantuntijana
• suorittaa hallituksen sille antamat erillistehtävät
• tukee valiokuntia budjetin hallinnassa
Tekninen valiokunta
• kehittää sukellusturvallisuutta
• kehittää ja valvoo laitesukelluskoulutusta
• järjestää kouluttajakoulutusta
Nuorisovaliokunta
• kehittää sukellusturvallisuutta
• kehittää lasten ja nuorten toimintaa ja perhesukellusta
• järjestää ohjaaja- ja kouluttajakoulutusta
• järjestää yhteistyössä seurojen kanssa leikkimielisiä kilpailutapahtumia ja
leirejä
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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
• järjestää vapaasukelluskouluttajakoulutusta
• 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 Liittoettä seuratasolla
• kehittää sukeltajille sovellettua ensiapukoulutusjärjestelmää
• kehittää ja organisoi vapaaehtoisen pelastuspalvelun sukellustoimintaa
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TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT
Toiminnanjohtaja
vastaa Liiton
• yleisjohdosta hallituksen ja työvaliokunnan ohjeiden mukaan
• järjestö- ja yhteiskuntasuhteista
• toimii hallituksen, työvaliokunnan ja talousvaliokunnan esittelijänä
• hoitaa kansainvälisiä yhteyksiä
Koulutuspäällikkö
• johtaa Liiton koulutustoiminnan kehittämistä
• on valiokuntien käytettävissä koulutuksen asiantuntijana
• osallistuu sukellusnormien ja standardien kehittämiseen
• toimii toiminnanjohtajan sijaisena
Nuorisopäällikkö
• johtaa nuorisotoiminnan alueellista ja valtakunnallista kehittämistä
• on valiokuntien käytettävissä lasten ja nuorten toiminnan asiantuntijana
Jäsensihteeri
vastaa
• asiakaspalvelusta
• ATK-rekisteristä
• Liiton kotisivujen päivittämisestä
Toimitussihteeri
• toimii Sukeltaja-lehden toimitussihteerinä
• tukee Liiton tiedotustoimintaa

Liiton ja hallituksen kokoukset 2007
Tapahtuma
Hallituksen (järjestäytymiskokous)
Pohjoismaiden liittojen kokous
Hallitus (tilikokous)
Hallitus
Kevätkokous
Suunnittelukokous (hallitus/valiokunnat)
Hallitus
Hallitus
Syyskokous
Hallitus

Aika
13.1.
27.-28.1.
10.3.
21.4.
21.4.
8.9.
9.9.
20.10.
20.10.
15.12.

Paikka
Helsinki
Helsinki
Helsinki
avoin
avoin
pääkaupunkis
pääkaupunkis
avoin
avoin
Helsinki

Vastuutaho
Toiminnanjohtaja
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 järjestöpäivät
Olympiakomitean valtuuskunnan kokoukset
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•
•
•
•
•

Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliiton vuosikokoukset ja hallituksen
kokoukset
Urheilutyöntantajien vuosikokoukset
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunnan ja työvaliokunnan
kokoukset
Suomen Liikunnan ja Urheilun jäsenpalaverit
Muut vuoden aikana järjestetyt kokous- ja koulutustilaisuudet harkinnan
mukaan

TALOUS
Liiton varsinaisia rahoituslähteitä ovat
•
•
•
•
•
•

jäsenmaksut ja osallistumismaksut
tarvikevälitys
vakuutusmyynti
ilmoitusmyynti
yhteistyösopimukset
valtionapu

SEURATOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA TUKEMINEN
Seurojen toimintaedellytysten monipuolisuuden turvaamiseksi Sukeltajaliitto
kehittää tasapuolisesti ja pitkäjänteisesti kaikkia sukellusharrastuksen osa-alueita.
Liitto toimiii jäsenseurojensa yhdyssiteenä ja edunvalvojana. Liiton ja seurojen
sekä eri harrastemuotojen ja kilpailulajien välillä kehitetään tiivistä ja jatkuvaa
vuorovaikutusta.
Sukeltajaliitto seuraa sukelluksen kansainvälistä kehitystä ja huolehtii seurojen
tarvitsemien palvelujen hankkimisesta, välittämisestä ja tuottamisesta. Liitto
edistää sukellusseurojen perustamista ja tukee näiden toimintaa
• harjoittamalla valistus-, neuvonta- ja koulutustyötä sekä suhdetoimintaa
• valvomalla harrastussukelluksen etua muun muassa lainsäädännössä,
standardoinnissa ja liikuntapaikkarakentamisessa
• kehittämällä sukellusturvallisuutta
• tukemalla ja kehittämällä monipuolista kunto- ja kilpaurheilua sekä
nuorisotoimintaa
• laatimalla ja valvomalla harrastussukelluksen koulutus-, turvallisuus-,
kilpailu-, palkitsemis-, antidoping- sekä eettisiä ja muita sääntöjä
• julkaisemalla ja välittämälla seurojen tarvitsemaa koulutus- ja
tiedotusmateriaalia
• edustamalla jäseniään ulkomailla ja ylläpitämällä yhteyttä alan ulkomaisiin
järjestöihin
• tukemalla, ohjaamalla ja kannustamalla seurojen vapaaehtoistyötä
• valvomalla ja kehittämällä sekä Liiton että seurojen järjestämän toiminnan
laatua
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ANTIDOPING-TOIMINTA
Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan voimassa olevia urheilun
antidoping-sääntöjä. Liitto kehittää ja ylläpitää sukellusurheilun antidopingohjelmaa.
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.
Kirjallinen sitoumus eettisten sääntöjen noudattamisesta on eräs
myöntämiskriteeri seurojen ohjaaja- tai kouluttajakorteille. Kirjallinen sitoumus
eettisten sääntöjen noudattamisesta ja edistämisestä vaaditaan myös Liiton
toimintaan osallistuvilta
• valiokuntien jäseniltä
• kouluttajilta
• valmentajilta
• muilta toimitsijoilta
Mikäli toimintaan osallistuu alle 18-vuotiaita, sitoudutaan lisäksi noudattamaan
lasten ja nuorten toiminnan eettisiä sääntöjä.

TASAVERTAISUUS
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 täyttävä henkilö voi osallistua koulutukseen
tasapuolisesti. Jatkokoulutukseen voi osallistua minkä hyvänsä kansainvälisesti
hyväksytyn sukelluskoulutusorganiosaation 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 huomioidaan tapauskohtaisesti.
Jokaiselle tarjotaan mahdollisuus vedenalaisiin elämyksiin heidän omien fyysisten
ja henkisten kykyjensä puitteissa.
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LASTEN JA NUORTEN KILPAILUTOIMINTA
Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan ja edistämään Lasten ja nuorten
kilpailutoiminnan suosituksia.
• Nuorisovaliokunta ohjaa kilpailutoimintaa järjestäviä valiokuntia ja seuroja
suositusten seuraamisessa.
• Kilpailutoiminnasta vastaavat valiokunnat sitoutuvat
- noudattamaan Lasten ja nuorten kilpailutoiminnan suosituksia
- ohjaamaan kilpailutoimintaa järjestäviä seuroja Lasten ja nuorten
kilpailutoiminnan suositusten noudattamisessa

YMPÄRISTÖN JA VEDENALAISEN KULTTUURIPERINNÖN
SUOJELU
Sukeltajaliitto ja sen jäsenet sitoutuvat tukemaan ja edistämään sukeltajien
vastuuntuntoista vesistöjen ja vesialueiden käyttöä sekä ympäristönsuojelua.
Sukeltaminen tarjoaa elämyksiä, joihin luonto kuuluu oleellisena osana.
• Koulutuksessa ja sukellustapahtumissa otetaan huomioon
ympäristökysymykset.
• Seuroja kannustetaan kehittämään ympäristöasioihin liittyvää yhteistyötä
alueensa ympäristöviranomaisten ja muiden ympäristöalan sidosryhmien
kanssa.
• Sukeltajaliiton jäseniä ohjataan toimimaan Liiton ympäristöohjelman
tavoitteiden mukaisesti.
Sukeltajaliitto ja sen jäsenet sitoutuvat kunnioittamaan laivanhylkyjä ja muita
veden alle joutuneita kulttuurimuistomerkkejä.
• Hylkyjä ei vahingoiteta.
• Hylkyjen läheisyyteen ankkuroitaessa ollaan erityisen varovaisia.
• Hylyistä ei nosteta esineitä ilman hylyn omistajan lupaa.
• Uudesta hylkylöydöstä tehdään aina asianmukainen ilmoitus viranomaisille.

STRATEGIATYÖ
Liiton nykytila arvioidaan voimassaolevan strategian kannalta. Strategian
uudistustyö aloitetaan.
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MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ
Liitto panostaa nopeaan ja luotettavaan tiedotukseen. Liitto tiedottaa aktiivisesti
jäsenseurojen ja tiedotusvälineiden suuntaan. Viestinnällisiä tavoitteita ovat lajin,
sukellusseurojen ja niiden toiminnan markkinointi sekä sukellusharrastuksen
tunnettuuden parantaminen.
Toiminnanjohtaja johtaa ja koordinoi Liiton viestintää viestintästrategian
mukaisesti. Koulutuspäällikkö ja nuorisopäällikkö vastaavat viestinnästä omilla
sektoreillaan. Valiokuntiin nimetään viestintävastaavat.
Sisäisen tiedotuksen kanavat
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sukeltaja-lehti
www.sukeltaja.fi
Seurakirjeet
Norppa-posti
Kouluttaja-posti
lajikohtaiset tiedotteet
Sukeltajapäivät
vuosikokoukset
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

Sukeltaja-lehti
Sukeltaja-lehti jaetaan jäsenetuna Sukeltajaliittoon kuuluvien seurojen jäsenille.
Sen lisäksi lehteä levitetään irtomyyntiin R-kioskeihin ja laajaa lehtivalikoimaa
myyviin ostoskeskuksiin kautta maan. Lehteä uudistetaan viestintästrategian
mukaisesti.
Sukeltaja-lehdelle palkataan puolipäiväinen toimitussihteeri, joka toimii myös
Liiton muun tiedotuksen tukena.

Suhdetoiminta
•
•
•
•
•

neuvottelut
yhteistyökumppaneiden huomioiminen
huomionosoitukset
seurojen merkkipäivät
Sukeltaja-lehden vapaakappaleet
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Seurojen tiedotustoiminnan tukeminen
Seurojen esilläoloa paikallisissa Suomi Vesillä -tapahtumissa tai vastaavissa
tuetaan tarjoamalla käyttöön esitteitä ja muuta PR-materiaalia.
Seurojen on mahdollista saada järjestämistään tapahtumista ja koulutuksista
ilmoitus www-sukeltaja.fi -sivujen tapahtumakalenteriin.
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SIDOSRYHMÄT
Jäsenyydet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Association Internationale pour le Développement de l'Apnée (AIDA)
Divers Alert Network (DAN)
Liikunnan kehitysyhteistyö Liike
Merentutkimuslaitos
Meriturva
Merivoimat
Metsähallitus
Museovirasto
- Meriarkeologian yksikkö
- Suomen merimuseo
National Association of Diving Instructors (NAUI)
Opetusministeriö
Pelastusopisto
Oy Silja Line Ab
Sisäasiainministeriö
Sukellustarvikeliikkeet
Suomen Antidopingtoimikunta ADT
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK)
Suomen Punainen Risti (SPR)
Suomen Sukellus- ja ylipainelääketieteellinen yhdistys (SSLY)
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 järjestää pohjoismaisten liittojen kokouksen tammikuussa.
Liitto seuraa alan kansainvälistä kehitystä osallistumalla kansainvälisiin
tapahtumiin.
Liitolla on kansainvälisiä tuomareita uppopallossa, räpyläuinnissa ja
vapaasukelluksessa sekä edustajat CMAS:n uppopallo- ja teknisessä
valiokunnassa sekä AIDA:n koulutus- ja kurinpitovaliokunnissa
Liiton koulutuspäällikkö toimii NAUI:n alue-edustajana (NAUI Regional
Representative) Suomessa.
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NUORISOVALIOKUNTA
Valiokunta tukee seuroja nuorisotoiminnan arkipäivässä. Snorkkelisukelluksen
suosion kasvun myötä valiokunta haluaa tarjota seuroille tukea ja ideoita lasten ja
nuorten snorkkelisukellustoimintaan. Valiokunnan ”kummit” tukevat seurojen
nuorisotoimintaa antamalla vinkkejä ja apua ongelmissa.
Painopisteet
•
•

Nuoret Pinnan Alle –hanke
Kummiseurajako

Lajin kehittäminen
Nuoret Pinnan Alle -hanke
Nuorisovaliokunta jatkaa Nuoret Pinnan Alle –hanketta, jonka tarkoituksena on
tarjota seuroille toimintaideoita 13-18 vuotiaiden nuorten monipuoliseen
sukellusharrastukseen.
Snorkkelisukelluksen työkirjan kääntäminen ruotsiksi
Snorkkelisukelluksen peruskurssin oppilasmateriaali, Snorkkelisukelluksen
työkirja, käännetään ja painetaan ruotsinkielisenä.
Liikunnan ja Urheilun Nuorisokomitean ketjukaveri –hanke
Sukeltajaliitto on mukana Liikunnan ja Urheilun Nuorisokomitean ketjukaveri –
hankkeessa.

Valiokunnan sisäinen koulutus
Kouluttajakoulutus
Koulutetaan valiokunnalle yksi Norppaohjaajien kouluttaja ja yksi
Snorkkelisukelluskouluttajakurssien opettaja.
DAN-ensiapukoulutus
Nuorisovaliokunnan kouluttajien ensiaputaidot päivitetään DAN BLS Provider ja
DAN AED Provider –kursseilla.

Kehittämishankkeet
Sinettiseurat
Kevään aikana tehdään sinettiseura-auditointeja, syksyllä käynnistetään
sinettivierailut ja seurojen kehittämispalaverit.
Valiokuntalaisten kummiseurajako
Nuorisovaliokunta ”jalkautuu” seuratasolle, jokaiselle valiokuntalaiselle on nimetty
omat ”kummiseurat”. Seurat saavat kummilta tarvittaessa vinkkejä ja virikkeitä
toiminnan kehittämiseen ja apua ongelmien ratkomiseen.
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Tapahtumat
Nuorisovaliokunta järjestää yhteistyössä seurojen kanssa Valtakunnalliset
tapahtumat
• Kevään norpparalli
• Syksyn norpparalli, Tampere
- Tampereen Urheilusukeltajat ja Rauma-Repola Diving Club
• Norppaleiri
Valiokunta järjestää Nuoren Suomen Sinettiristeilylle sukelluksen sinettiseuroille
omaa ohjelmaa.
Kansainväliselle leirille Tanskaan lähetetään yksi ohjaaja. Pyritään myös saamaan
mukaan seurojen nuoria ohjaajineen.

Seuratoimijoille suunnatut koulutukset
Nuorisovaliokunta järjestää ohjaaja- ja kouluttajakursseja seurojen
koulutusresurssien vahvistamiseksi. Valiokunta järjestää
• Kaksi norppaohjaajakurssia
• Snorkkelisukelluskouluttajakurssin
• Kuuttiohjaajakurssin
• Ohjaajien infopäivät Sukeltajapäivän ja Tampereen Norpparallin
yhteydessä

Tiedotus
Nuorisovaliokunta tiedottaa Norppapostissa, Kouluttaja-tiedotteessa, Sukeltajalehdessä, Ohjaajien infopäivien yhteydessä, www.sukeltaja.fi-internetsivuilla ja
tarvittaessa muilla tiedotteilla

Kokoukset
Valiokunta kokoontuu 4-5 kertaa vuoden aikana ja pitää tarvittaessa
puhelinkokouksia.
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Tapahtumakalenteri
Tapahtuma

Aika

Paikka

Kuuttiohjaajakurssi

syksy

Norppaohjaajakurssi

kevät

Norppaohjaajakurssi

syksy

Valtakunnallinen
Norpparalli
Kansainvälinen leiri

syksy

Varala,
Tampere
Varala,
Tampere
Tampere

kesä

Tanska

Nuorisovaliokunta
/ Susanna Laine
Nuorisovaliokunta
/ Lilli Pykäläinen
Taursu, RRDC &
Nuorisovaliokunta
Nuorisovaliokunta

Sinettiristeily

syksy

Ohjaajien infopäivä

Sukeltajapäivien
yhteydessä
Tampereen rallin
yhteydessä
kevät

Helsinki –
Tukholma
Helsinki

15

Nuori Suomi &
Nuorisovaliokunta
Nuorisovaliokunta

Tampere

15

Nuorisovaliokunta

Avoin

60

Avoin

60

Avoin &
Nuorisovaliokunta
Avoin &
Nuorisovaliokunta

Varala,
Tampere
Snorkkelisukelluskoulutt Laitesuk.koul.kurs Eerikkilä,
ajakurssi
sin yhteydessä
Tammela

Ohjaajien infopäivä
Valtakunnallinen
Norpparalli
Valtakunnallinen
Norppaleiri

kesä
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Osallistuja- Vastuutaho
tavoite
10
Nuorisovaliokunta
/ Sari Häkkinen
15
Nuorisovaliokunta
/ Sari Häkkinen
15
15
60

UPPOPALLOVALIOKUNTA
Valiokunta kehittää alle 15-vuotiaille paremmin soveltuvaa matalan pään peliä ja
esittelee sitä seuroissa. Seura- ja maajoukkuetason valmennustoimintaa
kehitetään. Naisten pelaamista tuetaan mahdollistamalla sekajoukkueet sarjoissa.
Myös tytöt voivat pyrkiä nuorten alle 21-vuotiaiden maajoukkueeseen.
Painopisteet
•

•
•
•

Seurojen 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
Tuomarikoulutus

Kilpailutavoitteet
•
•

MM-kulta miesten maajoukkueelle CMAS Gamesista
Naisten joukkue parantaa EM05 sijoitusta CMAS Gamesissa

Nuorisotoiminta
•
•

Valiokunta tekee nuorisolle ja seurojen nuorisotoiminnasta vastaaville lajia
tunnetuksi yhteistyössä nuorisovaliokunnan kanssa osallistumalla esim.
Norpparallien ohjelmaan.
Nuorten sarjoissa tytöt ja pojat pelaavat samassa sarjassa.

Valmentajakoulutus
•
•
•

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

Kilpailut
•
•

Pelataan SM-sarja, I- divisioona, II-divisioona ja nuorten alle 18-vuotiaiden
ja 21-vuotiaiden sarjat.
Valiokunta lähettää osanottajina miesten ja naisten joukkueet MM-kisoihin
CMAS Gamesiin Bariin, Italiaan.

Tiedotus
•
•
•

Sukeltaja-lehti
www.sukeltaja.fi-internetsivuilla
pidetään omaa postituslistaa seurojen uppopalloyhteyshenkilöihin
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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
Rixu-Cup
II Divisioona
SM-sarja, Divisioona
Miesten maajoukkueleiri
Nuorten ja naisten SM
SM-sarja, Divisioona
Miesten maajoukkueleiri
uppopallo-ohjaaja
koulutus
II Divisioona
Norpparalli/
uppopallo esittely
SM-sarja
Semifinaalit
Miesten maajoukkueleiri
SM-sarja,
Divisioona Finaalit
Miesten maajoukkueleiri
Miesten maajoukkueleiri
Susiraja-cup
Miesten maajoukkueleiri
Miesten maajoukkueleiri
Miesten maajoukkueleiri
Uppopallo-ohjaaja
koulutus
Uppopallo-ohjaaja
koulutus
Divari-cup
Naisten leiri
Nuorten leiri

Aika
8.1.
27.1.
10.2.
16.18.2.
3.3.
10.3.
17.18.3.
17.3.

Paikka
Riihimäki

Kotka

Tampere

5.-6.5.
14.4.
18.20.5.
9.10.6.
16.6.
29.6.1.7.
13.15.7.
21.7.
8.9.

100 henk.

Pirkkola
Helsinki
Hämeenlinna

100 henk.

Vastuutaho
R.Rantamäki
P. Silvola
P. Silvola
M. Enberg
R. Riikonen
P. Silvola
M. Enberg
UPVK
P. Silvola
UPVK
Nuorisovlk
P. Silvola

25 henk.
134 henk.

M. Enberg

25 henk.

M. Enberg

Turku

25 henk.

M. Enberg

Joensuu

40 henk.

Kotka

25 henk.

H.
Sinkkonen
M. Enberg

Kotka

25 henk.

M. Enberg

Riihimäki

25 henk.
25 henk.

M. Enberg
UPVK

25 henk.

UPVK

Pirkkola
Helsinki
Kotka

20.10.
3.11.
Avoin
Avoin

70 henk.
195 henk.
25 henk.
25 henk.

24.3.
Avoin
31.3.

Osallistujatavoite
100 henk.
100 henk.
195 henk.
25 henk.

Tampere
Avoin
Avoin
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100 henk.
Avoin
Avoin

P. Silvola

M. Pitkänen
Avoin
Avoin

RÄPYLÄUINTIVALIOKUNTA
Valiokunta huolehtii räpyläuinnin kilpailutoiminnasta ja kouluttaa nuoria lajin
pariin.
Painopisteet
•
•
•

nuorisotoiminta ja harrastajamäärän kasvattaminen
valmentaja- ja tuomarikoulutus
kansainvälinen toiminta

Kilpailutavoitteet
•
•
•

osallistuminen nuorten EM-kisoihin Puolassa ja kaksi finaalipaikkaa kisoissa
osallistuminen MM-kisoihin Italiassa. Yksi mitali ja kaksi finaalipaikkaa
kilpailuissa
paras maa PM-kisoissa

Lajin kehittäminen ja seuratoiminnan tukeminen
Valiokunta
• vie lajitietoutta sukellusseuroihin järjestämällä alueellisia
esittelytilaisuuksia
• esittelee lajia uimaseuroille
• välittää harjoitus- ja kilpailuvarusteita seurojen ja kilpailijoiden tarpeisiin
• kouluttaa räpyläuintiohjaajia, joiden tehtävänä on tuoda lajia tunnetuksi
omissa seuroissaan
• tukee uusia, aloittelevia räpyläuintiseuroja
• kouluttaa ja leirittää uusia aloittelevia uimareita
• laatii ohjaajien ja valmentajien tasokurssit I ja II
• laatii tuomarien tasokurssi I
• kouluttaa uusia ohjaajia, valmentajia ja tuomareita
• järjestää seurojen lajivalmentajille jatkokoulutusta

Tapahtumat
Koulutus- ja valmennusleirit
Valiokunta
• järjestää A-maajoukkueelle yhden ja koko PM-joukkueelle kaksi leiriä sekä
viikonloppuleirejä
• järjestää alkusyksyllä seurojen norppaohjaajille, valmentajille ja uimareille
lajiin tutustumis- ja valmennusleirin
• järjestää seurojen nuoriso-ohjaajille räpyläuinnin valmentajan tasokurssi
I:n, joka on samalla ohjaajan peruskurssi
Kilpailut
Valiokunta
• järjestää yhdessä nuorisovaliokunnan kanssa Nuori Suomi Cup -kilpailuja
• antaa maajoukkueelle mahdollisuuden osallistua kansainväliseen kilpailuun
• järjestää SM-kisat
• osallistuu PM-kilpailuihin Ruotsissa
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•

lähettää joukkueet MM-kilpailuihin Bariin Italiaan sekä nuorten EMkilpailuihin Ostrowiec Świętokrzyskiin Puolassa.

•
•
•
•
•
•

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

•

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

Tiedotus

Kokoukset

•

Tapahtuma- ja kilpailukalenteri
OsallistujaVastuutaho
tavoite

Tapahtuma

Aika

SM-kilpailut

10.-11.2.

50

Nuori Suomi
Cup

helmiTuusula
maaliskuu

25

K-Us/

PM-leiri

15.-18.3.

Kuusankoski

10

valiokunta

PM-kilpailut

maalishuhtikuu.

Ruotsi

10

valiokunta

Lajin esittely

avoin

15

valiokunta/nuorisovk

Nuori Suomi
Cup

5.5.

25

DTP / Hietanen

Huippujen leiri

8.-10.6.

10

valiokunta

Nuorten EMkilpailut

1.-7.7.

5

valiokunta

MM-kilpailut

26.7.-2.8. Bari / Italia

5

valiokunta

20

valiokunta

aloittelijoiden ja
21.-23.9.
ohjaajien leiri

Paikka

Pori

Ostrowiec / Puola

Pajulahti

(valiokunta / Turkka)

maaj. syysleiri

26.-28.10. Vierumäki

15

valiokunta

Nuori Suomi
Cup

28.10.

Kouvola

30

KoU / Vesikot / Kotikuusi

Lajiesittely

Avoin

Avoin

20

Nuoriso- ja
räpyläuintivaliokunnat

Nuori Suomi
Cup

1.12.

Tampere

30

TaUrsu+RRDC / Turkka
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VAPAASUKELLUSVALIOKUNTA
Valiokunta kehittää vapaasukelluksen kilpailutoimintaa, koulutusjärjestelmää ja
turvallisuutta ja tukee muuta sukelluskoulutusta. Valiokunta tukee seuroja lajin
esittelyssä ja koulutuksessa.
Painopisteet
•
•

vapaasukelluksen koulutusohjelman ja -materiaalin kehittämisprojekti
turvallisuus- ja pelastuskoulutuksen kehittäminen yhteistyössä
turvallisuusvaliokunnan, muiden valiokuntien ja SUH:n kanssa

Kilpailutavoitteet
•

maailmanmestaruuskilpailuissa sijoittuminen kolmen parhaan joukkoon
miesten ja naisten sarjassa

Kilpailut
Valiokunta lähettää osanottajat kahteen MM kilpailuun
• AIDA:n järjestämiin MM-allaskilpailuihin Sloveniaan heinäkuussa
• AIDA:n järjestämiin MM-syvyyssukelluskilpailuihin
Valiokunta järjestää Suomen mestaruuskilpailut allaslajeissa.

Leirit
Valiokunta järjestää yhden allassukellusleirin Lahdessa ja yhden avovesileirin.
Leirit painottuvat uuden tiedon hankkimiseen asiantuntijoiden johdolla.
• Allasleirin teemana perehtyminen valmentamiseen ja valmentautumiseen.
Vertailukohtana "perinteiset" urheilulajit.
• Avovesileirin teemana kelkkasukellus, asiantuntijana Loic Leferme.

Koulutus
•
•
•
•

Valiokunta viimeistelee kurssien järjestämisohjeet ja kehittää kouluttajan
tukimateriaalia seurojen käyttöön.
Seuratason koulutuksessa painotetaan 2. ja 3. tason kursseja.
Koulutetaan Master Instructor -kouluttaja.
Aloitteleville seurakouluttajille järjestetään mahdollisuuksia päästä
seuraamaan kokeneemman kouluttajan kursseja.

Tiedotus
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Tapahtuma- ja kilpailukalenteri
Osallistujatavoite

Tapahtuma

Aika

Paikka

SM-allaskilpailut

Maaliskuu

Tampere

20

AIDA MM allas

Heinäkuu

Slovenia

7

AIDA MM avovesi

Syksy

Avoin

7

Kouluttajakurssi

Kevät

Avoin

4

Master Instructor
kurssi

Kesä

Tod. näk.
ulkomailla

2

Allassukellusleiri

Lokakuu

Lahti

25

Avovesileiri

Heinä-elokuu

Asikkala tai
Rappukallio

25

Avoin

Kouluttajaleiri

Elo-syyskuu Kaatiala

12

Kimmo Lahtinen/Simo
Kurra
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Vastuutaho
Simo Kurra/Kalle
Rajala
Joukkueenjohtaja
valitaan myöhemmin
Joukkueenjohtaja
valitaan myöhemmin
Kimmo Lahtinen/Simo
Kurra
Avoin, vs. Kimmo
Lahtinen
Susanna Saari/Kalle
Rajala

SUKELLUSKALASTUSVALIOKUNTA
Valiokunta vastaa harrastus- sekä kilpailutoiminnan järjestämisestä ja lajin
kehittämisestä Suomessa. Valiokunta pitää huolta siitä, että kilpailu- ja
turvallisuussäännöt sekä kilpailujen järjestelyohjeet ovat ajan tasalla ja vastaavat
rajusti kasvavan harrastajamäärän vaatimuksia. Valiokunta seuraa kansainvälistä
kehitystä, ylläpitää suhteita eri maiden sukelluskalastusjärjestöihin ja tukee
kansainvälisiin kilpailuihin osallistumista.
Painopisteet
•
•
•
•
•
•

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

Kilpailutavoitteet
•
•
•

EM–kilpailujen joukkuekilpailussa sijoittuminen kahdeksan parhaan maan
joukkoon ja lunastaa paikka 2008 MM kilpailuihin
EM–kilpailujen yksilökilpailuissa yksi kilpailija kahdeksan parhaan joukkoon
Itämeren mestaruuskilpailujen yksilö- ja joukkuekilpailun voitto

Kilpailut
Tavoitteena on pitää Suomi Pohjois-Euroopan johtavana
sukelluskalastusmaana.
Valiokunta
• kehittää kilpailu- ja turvallisuussääntöjä
• kouluttaa uusia seuroja kilpailujen järjestäjiksi
• lähettää seurajoukkueita eurooppalaisiin kilpailuihin
• lähettää osallistujia Viron mestaruuskilpailuihin
• järjestää Itämeren mestaruuskilpailut Suomessa
• tukee maajoukkueen osallistumista kansainvälisiin CMAS-kilpailuihin
EM-kilpailut
EM-kilpailut syyskuussa ovat kauden kilpailullinen päätavoite. Kansainvälisten
sääntömuutosten johdosta EM-kilpailut on jälleen yhdistetty yhdeksi kilpailuksi,
jolloin samassa kilpailussa ratkaistaan joukkue- ja yksilöluokat.
• EM-kilpailut Espanjassa (Cadiz)
• Kilpailuihin lähetetään Suomesta 5 hengen joukkue
- joukkueen kokoonpano päätetään vuoden 2006 kotimaan
rankingkilpailujen sekä PM -kilpailujen menestyksen pohjalta
•

Kilpailullisten tavoitteiden lisäksi tavoitteena on myös syventää
kansainvälisiä suhteita ja esitellä Suomea sukellusmaana.
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Lajin ja seuratoiminnan kehittäminen
Valiokunta varautuu harrastajamäärän rajuun kasvuun
• Turvasääntöjä ja -ohjeita jaellaan seuroille ja lajista kiinnostuneille.
Lajin tunnettuutta parannetaan. Valiokunta
• järjestää lajiesittelyitä seuroille
• levittää 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
• järjestetään kaksi introsukellusta merelle nuorisoryhmän kanssa
• 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
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
Saaristomeri Open
Spearpoint Hanko
Cup
Siika Cup
Sukelluskalastus
Gaala

Aika
(alust.)
2.6
30.6
14.7

Paikka
Hanko
Porkkala
Sisävesi

Osallistujatavoite
35
35
25
40

21.-22.7 Rauma
5.8
Rauma
18.8
29.9

Hanko
Kirkkonum.

18.8

Hanko

30
40
25
70
15

Nuorisointrosukellus I kevät
Porkkala
Nuorisointrosukellus
II
kevät
Porkkala
Helmi/
Huippukokous 2007 maalisk. Rauma

15

Vastuutaho
Team Kampela/Matti Pyykkö
Team Kampela/Jukka Rapo
Lahden Pingviinit/Pekka Niemelä
Valiokunta + Raumameren
Sukelluskerho/Jukka Levonen
Saaristomeren Sukeltajat
Valiokunta/Kirkkonummen
Calypso
Calypso/ Stig Gustavsson
Team Kampela/Valiokunta
Kirkkonummen
Calypso/Valiokunta
Kirkkonummen
Calypso/Valiokunta

10
Valiokunta

Kansainväliset

Tapahtuma
Viron tasavallan
mestaruuskilpailut
Kristiansund cup
Itämeren
mestaruuskilpailut
Silver Amphora
EM-kilpailut
New years cup

Aika

Paikka

kesäkuu Lohusalu
elokuu
Norja
syyskuu Suomi
syyskuu Bulgaria
Gadiz/
lokakuu Espanja
joulukuu Croatia

OsallistujaVastuutaho suomessa
tavoite
(Suomalaisia)
15
Team Kampela/Ville Lahikainen
12
Team Kampela/Valiokunta
10
Valiokunta
5
Valiokunta
5
Valiokunta
5
Valiokunta
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TURVALLISUUSVALIOKUNTA
Turvallisuusvaliokunta johtaa ja koordinoi eri valiokuntien sukellusturvallisuus- ja
riskinhallintatyötä ja kehittää sukeltajille sovellettua ensiapukoulutusjärjestelmää.
Valiokunta kehittää ja organisoi vapaaehtoisen pelastuspalvelun
sukellustoimintaa.
Painopisteet
•
•

Sukeltajaliiton ensiapukoulutuksen käynnistäminen.
- alueellisten ensiapukouluttajien koulutus
- ensiapukoulutuksen käynnistäminen seuratasolla
Turvaohjeuudistuksen loppuunsaattaminen

Vapepa
Valiokunta ylläpitää ja päivittää Vapepa–koulutusmateriaalia seurojen käyttöön.
Valiokunta järjestää
• seurojen Vapepa–sukelluskouluttajille suunnatun päivitystilaisuuden
yhdessä Vapepa–keskusjärjestön kanssa
• yhden Vapepa–sukeltajakurssin
• Vapepa–sukelluskouluttajakurssin

Ensiapukoulutus
Valiokunta koordinoi Sukeltajaliiton ensiapukoulutuksen kehittämistä.
Sukeltajaliiton vuonna 2006 kouluttamat DAN-ensiapukouluttajien kouluttajat
järjestävät kolme ensiapukouluttajakurssia. Niillä koulutetut ensiapukouluttajat
järjestävät sukeltajien erityistarpeisiin sovellettuja ensiapukursseja seuratasolla.
Eri valiokuntien ohjaaja- ja kouluttajakurssien kouluttajien ensiapupätevyys
päivitetään ajan tasalle.
Valiokunta koordinoi Sukeltajaliiton käyttöön tulevan ensiapukoulutusmateriaalin
ja välineistön hankintaa. Liiton tapahtumissa ja koulutuksessa käytettäväksi
hankitaan ensiapureppuja, vesipelastusnukkeja, elvytysnukkeja,
hapenantolaitteita, defibilaattori ja harjoitusdefibilaattoreita.

Turvaohjeet
Vuonna 2006 aloitettu turvaohjeiden uudistus saatetaan valmiiksi vuoden 2007
aikana. Valiokunta vastaa
• eri valiokuntien vastuulla olevien sukeltamisen osa-alueiden turvaohjeiden
koordinnoinnista
• turvaohjeiden yleisestä osasta
• Vapepa–sukeltajien turvaohjeista
• uusiin ohjeisiin liittyvästä tiedottamisesta
• ohjeiden jakelusta seuroille
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Tapahtumaraportointi
Uusi tapahtumaraportointimalli otetaan käyttöön vuoden alusta. Valiokunta
• käsittelee saapuneet raportit
• ylläpitää raporttiyhteenvetoa
• tarvittaessa konsultoi muita valiokuntia ja asiantuntijoita
• koordinoi kerätyn tiedon hyödyntämistä valiokuntien turvallisuus- ja
riskinhallintatyön kehittämisessä
• ohjaa ja opastaa seuroja turvallisen sukeltamisen käytännöissä
Kaikista saapuneista raporteista laaditaan palaute raportin laatijalle. Saapuneet
raportit käsitellään sukeltajapäivillä ja tulevaisuudessa yhteenvetona vuoden
ensimmäisissä Sukeltaja-lehdissä.

Sukeltajapäivät
Valiokunta järjestää helmikuussa Sukeltajapäivät Etelä-Suomessa ja
marraskuussa Pohjois-Suomessa.
• Yksipäiväiset Etelä-Suomen Sukeltajapäivät ajoitetaan samaan aikaan Vene
2007 -messujen kanssa.
• Pohjois-Suomen Sukeltajapäivät pidetään mahdollisuuksien mukaan
kaksipäiväisinä.
• Sisältöä kehitetään sijoittamalla ohjelmaan entistä enemmän ajankohtaisia,
tavallisia sukeltajia kiinnostavia aiheita.

Sidosryhmäyhteistyö
Valiokunta jatkaa ja kehittää sidosryhmäyhteistyötä mm. seuraavien tahojen
kanssa:
• SPR
• Vapepa–keskusjärjestö
• Poliisi (Sisäasiainministeriö, kihlakunnat)
• Pelastustoimi (SPEK, Sopimuspalokuntien liitto, Sisäasiainministeriö jne.)
Tavoitteena on vahvistaa Sukeltajaliiton roolia tunnettuna, arvostettuna ja
osaavana suomalaisten sukeltajien yhteenliittymänä.

Tiedottaminen
•
•
•

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

Vastuut
Valiokunta nimeää kaikille edellä mainituille osa-alueille valiokunnan jäsenistä
vastuullisen henkilön, joka kokoaa itselleen sopivan työryhmän toteuttamaan
toimintasuunnitelman mukaista tavoitetta.
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Tapahtumakalenteri
Tapahtuma
Vapepasukeltajakurssi
Vapepasukelluskouluttajakurssi
Vapepasukelluskouluttajien
päivitystilaisuus
Ensiapukouluttajakurssi
Ensiapukouluttajakurssi
Ensiapukouluttajakurssi
Sukeltajapäivä
Sukeltajapäivät

Aika

Paikka

Osallistuja Vastuutaho
-tavoite

syyskuu

Vapepa-työryhmä

syyskuu

Vapepa-työryhmä
Vapepa-työryhmä ja Vapepakeskusjärjestö
Ensiaputyöryhmä
Ensiaputyöryhmä

70
40

helmikuu

Helsinki
Pohjoismarraskuu Suomi
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Ensiaputyöryhmä
Valiokunta
Valiokunta ja yhteistyöseura
(avoin)

TEKNINEN VALIOKUNTA
Tekninen valiokunta ylläpitää harrastussukelluksen asiantuntijuutta seuraamalla
uusimpia opetusmenetelmiä ja perehtymällä sukellustekniikan ja –menetelmien
uusimpaan kehitykseen. Valiokunta pyrkii ennakoimaan toimintaympäristön
muutoksia.
Painopisteet
•
•

Kouluttajakoulutus
Vuonna 2006 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.

Seuratoimijoille suunnatut koulutukset
Valiokunta järjestää kouluttajakursseja seurojen koulutusresurssien
vahvistamiseksi. Valiokunta järjestää:
• yhden lähikouluttajakurssin
- lähikouluttajakurssit järjestetään pääosin seuratasolla.
- valiokunta avustaa yhden kurssin järjestämällä niitä seuroja, joilla ei
ole omia resursseja seuran sisäisen lähikouluttajakoulutuksen
järjestämiseen
• kaksi laitesukelluskouluttajakurssia
• yhden täydennyskoulutuksen

Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi
Saatetaan loppuun uusi koulutusohjelma ja materiaali, joka julkaistaan seurojen
käyttöön.

Laitesukelluksen erikoiskurssit
Saatetaan loppuun uuden koulutusohjelman ja seurojen tukimateriaalin laatiminen
seuraavien erikoiskurssien osalta
• Sukellusturvallisuuskoulutus
• Kuivapukusukeltamisen erikoiskurssi
• Jään alla sukeltamisen erikoiskurssi

Tekniikkasukelluskoulutus
Jatketaan koulutusohjelmien ja materiaalien tuottamista ja käynnistetään
kouluttajakoulutus.

26

Liittokouluttajat ja valiokunnan sisäinen koulutus
•
•
•
•

Valiokunta järjestää yhteistyössä nuoriso-, turvallisuus- ja
vapaasukellusvaliokuntien kanssa koulutustilaisuuden, jossa kehitetään
valmiutta toimia kouluttajakoulutuksessa.
Liittokouluttajille järjestetään yhteistyössä turvallisuusvaliokunnan kanssa
ensiapukurssien kouluttajakoulutusta.
Liittokouluttajaverkostoon valittujen uusien kouluttajien mentorointia
jatketaan.
Lähetetään liittokouluttajia turvallisuusvaliokunnan järjestämään
ensiapukouluttajakoulutukseen

Liittokouluttajaverkosto on myös Liiton muiden valiokuntien käytettävissä.

NAUI-projekti
Jatketaan yhteistoimintaa NAUI Euroopan toimiston kanssa.

Ilmanlaatuanalyysit
Tarjotaan seuroille ilmanlaadun analysointipalvelua.

Tiedotus
•
•
•

Tuotetaan tarvittaessa ohjelmaa turvallisuusvaliokunnan järjestämille
sukeltajapäiville.
Julkaistaan Kouluttaja-tiedote kolme kertaa.
Toimitetaan artikkeleita Sukeltaja-lehteen.

Tapahtumakalenteri
Tapahtuma
Aika
Paikka
Osallistujatavoite
16
Lähikouluttajakurssi
kesäkuu
Piispala, Kannonkoski
16
Laitesukelluskouluttajakurssihuhti-toukokuu Pajulahti, Nastola
16
Laitesukelluskouluttajakurssisyys-lokakuu Piispala, Kannonkoski
16
Täydennyskoulutus
loka-marraskuuEerikkilä, Tammela
20
Liittokouluttajapäivät
maaliskuu
Tampere
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PIENKILPAILULAJIT
Pienkilpailulajeja ovat ne sukelluksen kilpailulajit, joilla ei ole omaa valiokuntaa
• Vedenalainen valokuvaus
• Laitetekniikka
• Sukellussuunnistus
Valtakunnallisen 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
Kilpailun järjestäjän on sitouduttava noudattamaan Sukeltajaliiton yleisiä
kilpailusääntöjä, lajin erityissääntöjä ja muita Liitolta saamiaan ohjeita.
SM-arvon saaminen valtakunnalliselle kilpailulle edellyttää yleisten
kilpailusääntöjen mukaista vähimmäisosallistujamäärää.
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