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Puheenjohtajan katsaus 
 

Kuluneena vuotena saatiin päätökseen kaksi merkittävää hanketta: Liiton strategia 
ja Liiton sääntöjen uudistus.   
Näkyvimpänä muutoksena entinen Suomen Urheilusukeltajain liiton nimi muutettiin 
lyhyeksi Sukeltajaliitoksi.  
Liiton toimintatavoitteet ja vastuualueet määriteltiin strategiassa selkeästi. Yhteistyö 
viranomaisten kanssa mm. vapaaehtoisessa pelastustoiminnassa tiivistyi ja 
kaikenlainen koulutuksen kehittäminen jatkui. 
Toiminnassa korostettiin edelleen moniarvoisuutta ja avoimuutta. Liitossa toimii 
aktiivisesti kaikenikäisiä ja taustoiltaan erilaisia sukeltajia.  
 
Talous pysyi suunnitellusti vakaana, mikä mahdollistaa Sukeltajaliiton kehittymisen 
Sukeltaja 2008 -strategian tavoitteiden mukaisesti. 
 
Kiitän kaikkia Liiton jäseniä ansiokkaasta ja uhrautuvasta työstä yhteisen 
harrastuksemme hyväksi. 

 
Jouko Laitinen 
 
 
 
Ordförandens översikt 

 
Under det gånga året avslutades två betydande projekt: Förbundets nya strategi 
”Dykare 2008” och förnyandet av Förbundets verksamhetsstadga.   
Den mest synliga förändringen var att Förbundets gamla namn Finska 
sportdykarförbundet ändrades till Finska dykarförbundet.  
Förbundets mål och ansvarsområden definierades i strategin klart och tydligt.  
Samarbetet med myndigheter bl.a. i samband med den frivilliga räddningstjänsten 
förstärktes, och utvecklandet av utbildning fortfor. 
I verksamheten betonades fortfarande jämställdhet och öppenhet.  
Förbundets medlemskår bestod av dykare i alla åldrar och med olika bakgrund. 
 
Förbundets ekonomi hade en stabil bas, vilket gör det möjligt att Dykarförbundet 
utvecklas enligt ”Dykare 2008”. 
 
Jag tackar alla Dykarförbundets medlemmar för förtjänstfullt och uppoffrande arbete 
för vår gemensamma hobby. 
 
Jouko Laitinen 
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SUKELTAJA 2008 
 
Tavoitetila 

 
Sukeltajaliitto on vuonna 2008 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. 
 
 

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. 
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STRATEGISET TAVOITTEET 
 
1. Sukeltajaliiton jäsenmäärä kasvaa 
 

Sukelluksen harrastaja haluaa kuulua seuraan tai Liittoon ja seura haluaa kuulua 
Liittoon. 
Palvelut seuroille ja sukeltajille ovat kysyttyjä ja kattavia. 
Laitesukelluksen peruskurssin suorittaneiden määrä kasvaa. 
Muualla peruskoulutuksen saaneet liittyvät jäseniksi. 
 
 

2. Sukellustieto löytyy Sukeltajaliitosta ja Sukeltajaliitto tunnetaan 
 
Sukellustieto löytyy Liiton kautta: 
Koulutusjärjestelmä on kattavin, nykyaikaisin ja laadukkain. 
Verkkosivut ovat laadukkaat ja suositut. 
Sukeltaja-lehti on markkinajohtaja. 
Toimisto on tehokas, tavoitettava ja asiantunteva. 
Liittokouluttajat ovat tavoitettavia, kysyttyjä ja asiantuntevia. 
Seurojen kouluttajat edistävät Liiton tavoitteita. 
 
Sidosryhmät arvostavat Sukeltajaliittoa asiantuntijana ja edunvalvojana. 

 
3. Nuori haluaa olla sukeltaja 

 
Sukeltaminen on lasten ja nuorten haluttu harrastus, koska se 
on seikkailullinen 
tarjoaa jännittävän etenemisportaikon ”oikeaksi” sukeltajaksi 
on luonnonläheinen 
tekee vesielementistä turvallisen ystävän 
edistää terveitä elämäntapoja 
kasvattaa sosiaalisuuteen ja vastuullisuuteen 
ei edellytä kilpailemista, mutta tarjoaa mahdollisuuden siihen useissa eri lajeissa. 
 
 

4. Sukeltajaliitto on vahva, toimiva ja uusiutuva 
 

Sukeltajaliitto on taloudellisesti riippumaton, hyvinvoiva ja itsenäinen järjestö. 
Sukeltajaliiton taloudenhoito on kestävää. 
Sukeltajaliiton johtaminen on osaavaa, päätöksenteko selkeää ja sen organisaatio 
tarkoituksenmukainen. 
Sukeltajaliitto ylläpitää muutosvalmiutta. 
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DYKARE 2008 
 
Vision 

 
Finska dykarförbundet är 2008 en framåtriktad, allmänt känd, modern sammanslutning 
för dykare. Förbundet informerar aktivt om dykning och väcker intresse hos ungdomar. 
 
 

Mission 
 
Dykarförbundet svarar för och utvecklar finländsk dykarutbildning, producerar 
sakkunnig kunskap och kvalitativt material för sina medlemmar samt representerar 
dyksporten och bevakar dess intressen. 
 
 

Värden 
 
Dykarförbundets och dess medlemmars verksamhet kännetecknas av: 
 
Ansvarskänsla 
Dykaren känner sitt ansvar för dykkamrat, elever, dykargrupp, andra medmänniskor, 
dyksäkerhet och miljö. 
 
Jämställdhet 
Dykarförbundets verksamhet är etiskt högtstående och betonar jämställdhet.  
 
Kvalitet 
Dykarförbundets verksamhet, kommunikation, material och tjänster är av hög kvalitet. 
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STRATEGISKA MÅL 
 
1. Dykarförbundets medlemsantal ökar 
 

Dykare vill vara medlem i en klubb eller Förbundet, och klubben vill höra till Förbundet. 
Tjänster till klubbar och dykare är efterfrågade och heltäckande. 
Antalet deltagare i grundkurser för apparatdykare ökar. 
De som fått sin grundutbildning inom andra skolningssystem blir medlemmar. 
 
 
 

2. Kunskap om dykning finns i Dykarförundet och Dykarförbundet är känt 
 

Kunskap om dykning finner man genom Dykarförbundet: 
Skolningssystemet är heltäckande, modernt och av högsta kvalitet. 
Webbsidorna är av hög kvalitet och populära. 
Sukeltaja-tidskriften är marknadsledare. 
Förbundets expedition fungerar effektivt, och den är tillgänglig och sakkunnig. 
Förbundets utbildare är tillgängliga, efterfrågade och sakkunniga. 
Klubbarnas utbildare stöder Förbundets mål. 
 
Intressentgrupper respekterar Dykarförbundet som dykningsexpert och 
dykningssportens intressebevakare. 

 
3. Ungdomar vill vara dykare 

 
Dykning är en intressant sportgren för barn och ungdomar eftersom den: 
är äventyrsrik 
erbjuder en spännande utvecklingsväg till en ”riktig” dykare 
är en naturnära sport 
gör vattenelementet till en trygg vän 
främjar hälsosamma levnadsvanor 
uppfostrar till socialt ansvar 
inte förutsätter tävlande men erbjuder dock möjligheter till det inom olika grenar. 
 
 

4. Dykarförbundet är starkt, aktivt och reformvänligt 
 

Dykarförbundet är ett ekonomiskt oberoende, välbärgande och självständigt förbund. 
Förbundets ekonomi sköts ansvarsfullt. 
Ledarskapet inom Dykarförbundet är kunnigt, beslutsfattandet är klart och 
organisationen är ändamålsenlig. 
Dykarförbundet har beredskap för förändringar. 
 



 

 8  

Yleiskatsaus 
 
Vuosi 2004 oli Sukeltajaliiton 48. toimintavuosi. Sekä Liiton 
jäsenmäärä että seurojen määrä näyttävät melko vakiintuneilta: 
jäsenmäärä vuoden lopussa oli 11 676, seuroja oli 205. 
 
Liiton talous on ollut vakaa jo vuosia, mikä on mahdollistanut 
pitkäjänteisen toiminnan. Vastuullisesti hoidettu talous takaa sen, että 
Liitto voi toteuttaa laadukasta toimintaa sen kaikilla osa-alueilla. 
 
Varsinaisen toiminnan kulujäämä oli lähes 343 513 euroa. 
Omatoiminen varainhankinnan nettotulos oli noin 239 802 euroa. 
Tilinpäätös osoitti 4 426 euron alijäämää. Yhteiskunnalta Liitto sai 
erilaista tukea yhteensä 91 700 euroa. 
 
Teknisen valiokunnan toiminnan painopisteitä olivat 
sukellusturvallisuuteen liittyvä asennekasvatus, kouluttajakoulutus 
sekä Sukeltajaliiton koulutusjärjestelmän kehittäminen. Vaikka osa 
suunnitelluista kouluttajakursseista peruuntui, vuoden jälkimmäisellä 
puoliskolla tehdyt määrätietoiset säästöratkaisut varmistivat sen, että 
valiokunnan toiminta pysyi talousarvion puitteissa. 
 
Nuorisovaliokunnan painopisteinä olivat snorkkelisukelluskurssien 
uudistaminen ja snorkkelisukelluskouluttajakurssin luominen. 
Uudistukset saivat erittäin positiivisen vastaanoton. Em. kurssien 
materiaalien lisäksi tuotettiin perhesukellustoimintaa varten 
Kuuttiohjaajan käsikirja ja lapsille ja heidän vanhemmilleen suunnattu 
Kuutti-kirja. Sinettiseurojen toimintaa tuettiin seuravierailuilla ja 
Nuoren Suomen Sinettiristeilyyn osallistumista tukemalla. 
 
Uppopallovaliokunnan tavoitteena oli kehittää uppopallon kotimaista ja 
kansainvälistä kilpailutoimintaa. Valiokunnan yhteistyötä 
seurajoukkueiden kanssa tiivistettiin. Valmentajakoulutukseen 
kehitettiin koulutuspaketti. Suunnitellut nuorisoleirit peruuntuivat 
osallistujien puutteen vuoksi.  
 
Räpyläuintivaliokunnan tavoitteena oli kehittää räpyläuintia ja luoda 
puitteet lajin harjoittamiselle huipputasolla. Nuorten Euroopan 
mestaruuskilpailuissa tulostavoitteet saavutettiinkin, sen sijaan MM-
kilpailuissa miesten viestijoukkue ei menestynyt odotetulla tavalla. 
Lajin harrastajamäärä kasvoi odotettua vähemmän. 
 
Vapaasukellusvaliokunta käynnisti koulutusjärjestelmän kehittämisen 
Suomessa. Lisäksi koulutettiin ensimmäiset kansainvälisesti 
hyväksytyt vapaasukellustuomarit. Valiokunta järjesti useita lajin 
esittelytilaisuuksia eri puolilla Suomea. 
 
Kalastusvaliokunnan toiminta toteutui suunnitelmien mukaisesti. 
Valiokunta järjesti onnistuneesti ensimmäiset Itämeren 
mestaruuskilpailut. MM-kilpailuissa menestys jäi tavoitteista, muissa 
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kansainvälisissä kilpailuissa menestyttiin hyvin. Kotimaassa 
seurayhteistyö laajeni ja kilpailujen osallistujamäärät kasvoivat. 
Sukelluskalastus oli hyvin esillä tiedotusvälineissä. 
 
Seuratoimintavaliokunta keskittyi Vapepa –sukelluskoulutuksen 
vakiinnuttamiseen ja koulutusohjelman loppuun saattamiseen. 
Valiokunnan alaisuuteen kuuluvien kilpailulajien osalta asetetut 
tavoitteet saavutettiin hyvin. Seurakoulutuksen ja seuratoiminnan 
tukemisen osalta jäi parannettavaa tuleville vuosille. 
 
Sukeltaja-lehti jatkoi vuonna 2004 valtakunnan laajimmalle levinneenä 
sukellusharrastuksen tiedottajana. Lokakuun numerosta alkaen 
lähdettiin kokeilemaan ympäri maan ulottuvaa irtomyyntiä hyvin 
varustetuissa lehtipisteissä.  
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Sammanfattning 
 
Året 2004 var Finska sportdykarförbundets 48:e verksamhetsår. 
Antalet medlemmar och klubbar i Förbundet verkar ha stabiliserat sig: 
Antalet medlemmar uppgick vid årets slut till 11 676, antalet klubbar 
till 205. 
 
Förbundets ekonomi har i många år varit stabil vilket har lagt en bra 
grund för en långsiktig verksamhet. En ansvarfullt skött ekonomi gör 
att Förbundet kan förverkliga verksamhet av hög kvalitet inom alla 
delområden. 
 
Kostnadsöverskottet från ordinarie verksamhet var nästan 343 513 
euro. Nettoresultatet från egen medelanskaffning var cirka 239 802 
euro. Bokslutet visade ett överskott på 4 426 euro. Förbundet fick 
sammanlagt 91 700 euro i samhälleligt stöd av olika slag. 
 
Tekniska utskottets huvudmål var attitydfostran inom dyksäkerheten, 
utbildning av instruktörer samt utvecklandet av Dykarförbundets 
skolningssystem. Även om en del av de planerade instruktörskurserna 
ställdes in, säkerställde målmedvetna sparåtgärder i slutet av året att 
utskottets verksamhet hölls inom budgetramarna. 
 
Ungdomsutskottets huvudmål var att förnya snorkelkurserna och att 
starta instruktörskurser för snorkeldykning. Dessa förnyelser fick ett 
mycket positivt mottagande. Utöver material för dessa kurser 
producerades en Handbok för kutledare avsedd för familjedykning och 
en Kutbok avsedd för barnens föräldrar. Sigillklubbarnas verksamhet 
stöddes genom klubbesök och genom att stöda deltagandet i Ung i 
Finlands Sigillkryssning. 
 
Uv-rygbyutskottets huvudmål var att utveckla uv-rygbyns inhemska 
och internationella tävlingsverksamhet. Samarbetet mellan utskottet 
och klubblagen förstärktes. Ett skolningspaket för tränare författades. 
De planerade ungdomslägren ställdes in p.g.a. brist på deltagare.  
 
Fensimningsutskottets mål var att utveckla fensimning och skapa 
ramar för toppidrott. Resultatmålen uppnåddes i ungdomarnas 
Europamästerskap, men i Världsmästerskapstävlingar klarades sig 
herrlaget inte enligt förväntningarna. Antalet fensimmare ökade inte 
så som man hade väntat sig. 
 
Fridykningsutskottet satte igång utvecklandet av skolningssystemet i 
Finland. Dessutom skolades de första internationellt ackrediterade 
frisimningsdomarna.  Utskottet ordnade i olika delar av landet flera 
tillställningar där man presenterade grenen. 
 
Fiskeutskottets verksamhet förverkligades enligt planerna. Utskottet 
ordnade på ett lyckat vis de första Baltiska mästerskapstävlingarna. I 
VM-tävlingar uppnåddes inte målen, men i övriga internationella 
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tävlingar var framgångarna goda. I hemlandet utvidgades samarbetet 
mellan klubbar och antalet deltagare i tävlingar ökade. Dykfiske fick 
mycket publicitet i medierna. 
 
Klubbverksamhetsutskottet koncentrerade sig på att utveckla 
dykutbildningen inom den Frivilliga räddningstjänsten och att slutföra 
utbildningsprogrammet. Inom tävlingsgrenar som sorterar under 
utskottet nåddes målen väl. Stöd för klubbfunktionärer och 
klubbverksamhet bör förstärkas inom de kommande åren. 
 
Sukeltaja-tidskriften var fortfarande år 2004 landets största informatör 
inom dyksporten. Fr.o.m. oktober distribueras Sukeltaja på prov till 
välförsedda tidningskiosker i hela landet. 



 

 12  

HALLINTO 
 

Jäsenmäärä 
 
Vuosi 2004 oli Liiton 48. toimintavuosi. Jäsenmäärä vuoden lopussa oli 
11 676, mistä alle 19-vuotiaita oli 2 240. Jäsenistä 2 555 oli naisia. 
Jäsenmäärässä oli pientä laskua edelliseen vuoteen verrattuna. 
Vuoden 2004 aikana neljä seuraa lopetti toimintansa ja vastaavasti 
neljä uutta seuraa hyväksyttiin Liiton jäseniksi. Seurojen 
kokonaismäärä oli vuoden lopussa 205. Jäsenrekisteritietojen 
tarkistuksen yhteydessä poistettiin pari aiemmin seuravahvuuteen 
laskettua yhdistystä, jotka eivät kuitenkaan virallisesti ole Liiton 
jäsenseuroja. 
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Seurojen toimintarakenne vaihtelee jonkin verran. Liiton 
jäsenseuroista yli puolet on alle 50 jäsenen seuroja. Yli 200 jäsenen 
seuroja on kaksitoista, ja suurimmassa sukellusseurassa on jo lähes 
550 jäsentä. Seurat kouluttavat uusia jäseniä laitesukellus- ja 
snorkkelisukelluskursseillaan. Uutena toimintana on käynnistynyt 
kuuttitoiminta eli perhesukellus 3-6 -vuotiaille lapsille vanhempineen  
 
nuorisotoimintaa painottavissa seuroissa. Osa jäsenseuroista on 
suuntautunut puhtaasti Liiton kilpailulajeihin. 
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Liiton talous 
 
Eri toiminta-alueet pysyivät hyväksytyn talousarvion puitteissa varsin 
hyvin. Tiedotustoiminnassa ennakoitiin jo lähestyvää Liiton 50-
vuotisjuhlavuotta, ja Liiton hallitus hyväksyi Liiton historiaa ja 
nykypäivää esittelevän DVD-elokuvan tuottamisen aloitettavaksi jo 
vuoden 2004 aikana. Räpyläuimareille myönnettiin 1 100 euron 
lisäbudjetti Kiinan MM-kisoihin. Liiton nimenvaihdoksen myötä Liiton 
tunnus ja graafinen ohjeisto uusittiin. Myös eri materiaalien uusiminen 
aiheutti lisäkustannuksia. 
 
Omatoimisen varainhankinnan nettotulos oli 239 802 euroa. Vuonna 
2003 vastaava tulos oli 210 740 euroa. Tulos muodostui 
jäsenmaksuista, myyntituotosta, vakuutusmyynnistä, 
yhteistyösopimuksista ja korkotuotoista. Liiton varoja talletettiin 1-3 
kk sijoitustileille, joissa korko oli koko vuoden 2 %:n luokkaa.  
 
Vuoden tilinpäätös osoitti 4 426 euron alijäämää budjetoidun 30 025 
alijäämän sijasta. Varsinaisen toiminnan kulujäämä oli 343 513 euroa. 
Vaihto-omaisuuden arvo oli 43 544 euroa, mikä koostui Liiton 
myyntituotteista, mm. koulutusmateriaaleista, ansiomerkeistä ja 
logotuotteista. Vaihto-omaisuus arvostettiin epäkuranttiusperiaatteella, 
ja kalustosta tehtiin 25 %:n suuruiset menojäännöspoistot. 
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Liiton saama valtionapu pysyi samana kuin edellisenäkin vuonna, 
86 000 euroa. Lisäksi Opetusministeriö myönsi 4 500 euroa Vapepa-
koulutustoiminnan kehittämiseen. Räpyläuimarit saivat OPM:ltä 1 200 
euron matka-avustuksen kansainväliseen kilpailuun osallistumiseen ja 
räpyläuimarit Kimmo Korja ja Sami Sorri saivat kumpikin 2 000 euroa 
Olympiakomitean henkilökohtaista valmennustukea. Opetusministeriö 
myönsi Kimmo Korjalle lisäksi 6 000 euron suuruisen valmennus- ja 
harjoitteluapurahan vuodelle 2004. 
 

Liiton kokoukset 
 
Liiton kevätkokous, 25.4.2004, Rauma 
 
Kokous järjestettiin Rauman uudessa Merimuseossa. Rauman 
Laitesukeltajat isännöivät kokousviikonloppua toimintansa 25-
vuotisjuhlien merkeissä.  
 
Kokoukseen osallistui 47 henkilöä 17 jäsenseurasta. Edustettuna oleva 
äänimäärä oli yhteensä 288. Kokouksen puheenjohtajana toimi Lasse 
Heino Rauman Laitesukeltajista. Kokous hyväksyi yksimielisesti 
vuoden 2003 toimintakertomuksen ja vahvisti tilinpäätöksen. Kokous 
hyväksyi myös Liiton uudet toimintasäännöt. Suomen 
Urheilusukeltajain liitto ry:stä tuli sääntömuutoksen myötä 
Sukeltajaliitto ry. Kokouksessa esiteltiin Liiton strategia Sukeltaja 2008 
sekä Liiton palkitsemis- ja antidopingsäännöt. Kokouksessa valittiin 
ehdollepanotoimikunta valmistelemaan syyskokouksen yhteydessä 
olevaa hallituksen jäsenten vaalia. Helena Jaatinen Sukellusseura 
H20:sta valittiin ehdollepanotoimikunnan puheenjohtajaksi. 
 
Vuoden 2004 jäsenmaksuksi vahvistettiin 19 euroa aikuisjäseniltä ja 
8,50 euroa 1991-1998 syntyneiltä nuorisojäseniltä. 1999 syntyneiltä ja 
nuoremmilta jäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Henkilöjäsenmaksuksi 
vahvistettiin 50 euroa ja tukijäsenen jäsenmaksuksi 1 000 euroa. 
 
 
Liiton syyskokous, 23.10.2004, Helsinki 
 
Ennen kokouksen alkua juhlittiin Liiton eläkkeelle jäänyttä 
toiminnanjohtajaa Brita Ikävalkoa ja 50 vuotta täyttävää Liiton 
puheenjohtajaa Jouko Laitista. Ennen virallisen kokouksen avaamista 
Liiton nuorisopäällikkö Sari Häkkinen esitteli myös toimintaterapian 
opinnäytetyönsä ”Nuoresta laitesukeltaja?”. 
Kokous järjestettiin Helsingissä SLU-talossa ja kokouksen järjestelyistä 
vastasi Liiton henkilökunta. Kokoukseen osallistui 57 henkilöä 29 
jäsenseurasta. Edustettuna oleva äänimäärä oli 487.  
 
Kokouksen puheenjohtajana toimi Risto Sajaniemi Sukellusseura 
H20:sta. Kokous hyväksyi yksimielisesti vuoden 2005 
toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen. Liiton puheenjohtajaksi 
valittiin edelleen Jouko Laitinen, vastaehdokkaita ei ollut. Liiton 
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hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle Pekka Kaikumo, Kari Lainio, 
Matti Pöntinen ja Jyrki Sariola. Varajäseniksi yhdeksi toimikaudeksi 
valittiin Marja-Leena Kardell ja Markus Korpela. 
 
 

Hallitus 
 
Hallituksen jäsenet   

 
Nimi Seura  Osanotto kokouksiin 
 
Jouko Laitinen, pj Sukellus-Hossa    8/8 
Pekka Kaikumo Sukellusseura H20    8/8 
Jyrki Sariola Keski-Uudenmaan Sukeltajat 8/8 
Heidi Hietanen Diving Team Pori    7/8 
Jorma Onjukka Sukellusseura Vesihiisi   7/8 
Kari Lainio Sukellusseura Calypso   6/8 
Timo Puomio Urheilusukeltajat    6/8 
Riku Riikonen Ahveniston Vesipedot   5/8 
Veli-Matti Pynnönen Sukellusseura Vesikot   3/8 

 
Varajäsenet 

 
Markus Korpela Nousu     7/8 
Jari Autio ASK Hepula     2/8 
 

Työvaliokunta 
 
Työvaliokunta hoiti hallituksen antamin valtuuksin erillisiä, 
valmistelevia asioita. Työvaliokuntaan kuuluivat Jouko Laitinen, Jyrki 
Sariola, Pekka Kaikumo, Brita Ikävalko (15.5. asti) ja Sari Nuotio 1.4. 
alkaen. Liiton toiminnanjohtaja toimi työvaliokunnan esittelijänä. 
 

Talousvaliokunta 
 
Valiokunta toimi talouden asiantuntijaorganisaationa ja mm. seurasi 
Liiton toimielinten budjetteja. Valiokuntaan kuuluivat Risto Sajaniemi, 
Helena Jaatinen, Jukka Sulku, Brita Ikävalko (15.5. asti), Sari Nuotio 
ja Jouko Laitinen. Valiokunta käsitteli asioita pääasiassa sähköpostitse. 
Risto Sajaniemi osallistui syksyllä suunnittelukokoukseen ja oli 
valiokuntien käytettävissä talouteen liittyvissä kysymyksissä. 
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Ehdollepanotoimikunta 
 
Liiton kevätkokous asetti uusien sääntöjen mukaisesti 
ehdollepanotoimikunnan etsimään mahdollisimman paljon kyvykkäitä 
henkilöitä ehdolle hallituksen jäseniksi. 
 
Ehdollepanotoimikunta laati lomakkeen, joka lähetettiin seuroihin ja 
tiedotti jäsenistöä prosessista. Ehdokkaat esiteltiin syyskokouksessa. 
Kokouksessa voitiin vielä asettaa uusia ehdokkaita ehdolle. 
Toimikunnan jäsenet olivat: Helena Jaatinen, Leena Koivumäki, Mauno 
Sirén ja Matti Karppinen. 
 

Tilintarkastus 
 
Liiton valvontatilintarkastuksesta vastasivat Hannu Sohlman (KHT) 
PricewaterhouseCoopers Oy:stä, sekä vuosikokouksen valitsemina 
Antti Eskelinen (KHT) ja Mauno Sirén. 
 

Liiton toimihenkilöt 
 
Brita Ikävalko, toiminnanjohtaja    30.8. alkaen eläkkeelle 
Sari Nuotio, toiminnanjohtaja         1.4. alkaen 
Mika Rautiainen, koulutuspäällikkö 
Sari Häkkinen, nuorisopäällikkö 20.10. alkaen äitiyslomalla 
Heli Laukkarinen, nuorisopäällikkö   11.10. alkaen 
Riku Verkkomäki, jäsensihteeri 
 
Toimistossa työskenteli myös lyhytaikaisia kiireapulaisia ja kuuden 
kuukauden ajan tukityöllistetty henkilö.  
 

Kotimainen yhteistoiminta 
 
Liitto oli edustettuna seuraavissa sidosryhmissä: 
 
Sisäasiainministeriön Saaristo- ja vesistömatkailun 
verkostoitumisprojekti (Sari Nuotio, Mika Rautiainen) 
SLU:n (Suomen Liikunta ja Urheilu ry) edustaja Urheilun 
oikeusturvalautakunta (Helena Jaatinen) 
Suomen Olympiayhdistyksen valtuuskunta (Sari Nuotio) 
Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliiton hallitus (Heli 
Laukkarinen) 
Vapepa:n työvaliokunta (Rauno Vihriälä) 
Veneilyliiton yhteistyöhanke ”Vesistöt liikuntapaikkoina” (Sari Nuotio) 
 
Vuoden aikana on osallistuttu mm. seuraaviin tilaisuuksiin: 
 
Antidopingtoimikunnan infotilaisuus lajiliitoille 
Lajiliittojen toiminnanjohtajien jäsenpalaverit 
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Nuoren Suomen kevät- ja syyskokous, nuorisovastaavien kokoukset ja 
koulutustilaisuudet, Sinettiristeily 
Olympiakomitean infotilaisuus lajiliitoille 
Opetusministeriön neuvottelupäivät 
SLU:n (Suomen Liikunta ja Urheilu) kevät- ja syyskokous 
Taloushallinnon koulutuspäivät 
 

Muita sidosryhmiä: 
 
Eerikkilän urheiluopisto 
Liike ry 
Meriturva 
Merivoimat 
Metsähallitus 
Nuorten Akatemia 
Sukellustarvikeliikkeet 
Suomen museovirasto/Merihistoriallinen osasto 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) 
Suomen Punainen Risti (SPR) 
Suomen sukellus- ja ylipainetieteellinen yhdistys ry 
Töölön matkatoimisto 
Vakuutusyhtiö Pohjola Oy 
Varalan urheiluopisto 
Ympäristöministeriö 

 
Kansainvälinen toiminta 

 
Liittomme kattojärjestön, Confédération Mondiale des Activités 
Subaquatiques (CMAS) vuosikokous järjestettiin toukokuussa 
Roomassa. Liittoa edusti Jouko Laitinen. 
CMAS:n räpyläuintivaliokunnassa oli Brita Ikävalko ja 
uppopallovaliokunnassa Lauri Nurminen.  
EUF:n (European Underwater Federation) kokouksista on saatu 
kirjalliset raportit Pohjoimaiden yhteiseltä kokousedustajalta Gunnar 
Järvholmilta. 
 
Kansainvälisissä tuomaritehtävissä ovat toimineet Kalevi Turkka 
räpyläuinnissa ja Lauri Nurminen uppopallossa. 
 

Huomionosoitukset ja onnittelut 
 
Liiton hopeinen ansiomerkki 
 
Aalto Jukka   Parikkalan Urheilusukeltajat ry 
Boman Arto   Kuopion Urheilusukeltajat ry 
Halkosaari Pekka  Sukellusseura H20 ry 
Hautamäki Terho  Raahen Mursut ry 
Heino Lasse   Rauman Laitesukeltajat ry 
Heinonen Sulo  Parikkalan Urheilusukeltajat ry 
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Hätinen Mika   Kuopion Urheilusukeltajat ry 
Itäniemi Pekka  Lakeuden Sukeltajat ry 
Jaatinen Jukka  Parikkalan Urheilusukeltajat ry 
Kankkunen Kari  Kuopion Urheilusukeltajat ry 
Knaapila Tomi   Lakeuden Sukeltajat ry 
Korkea-Aho Tuomas  Lakeuden Sukeltajat ry 
Lehtimaa Ari   Lakeuden Sukeltajat ry 
Lehtiö Timo   Mäntän Seudun Urheilusukeltajat ry 
Lehto Risto   Parikkalan Urheilusukeltajat ry 
Lepistö Petri   Lakeuden Sukeltajat ry 
Lyly Pekka   Lakeuden Sukeltajat ry 
Mäkelä Antti   Mäntän Seudun Urheilusukeltajat ry 
Niemi Timo   Lakeuden Sukeltajat ry 
Nygård Juhani   Lakeuden Sukeltajat ry 
Qvick Leo   Mäntän Seudun Urheilusukeltajat ry 
Rissanen Harri  Parikkalan Urheilusukeltajat ry 
Sinkkonen Tero   Joensuun Urheilusukeltajat ry 
Soralahti Seppo  Raahen Mursut ry 
Varis Seppo   Parikkalan Urheilusukeltajat ry 
Vehviläinen Janne  Sukellusseura Hydromania ry 
Vitikainen Markku  Mäntän Seudun Urheilusukeltajat ry 
Vänttinen Kirsi  Sukellusseura Hydromania ry 
 
Liiton pronssinen ansiomerkki 
 
Ahola Tuomo   Sukellusseura H20 ry 
Ala-Ajos Tero   Mäntän Seudun Urheilusukeltajat ry 
Ala-Olla Timo Rauman  Laitesukeltajat ry 
Blom Jukka-Pekka  Sukellusseura H20 ry 
Erlund Kaj   Joensuun Urheilusukeltajat ry 
Eskelinen Paul  Sukellusseura Hydromania ry 
Forsén Erland   Raahen Mursut ry 
Halonen Juha   Kuopion Urheilusukeltajat ry 
Hanelius Heli   Rauman Laitesukeltajat ry 
Hannula Pasi   Kuopion Urheilusukeltajat ry 
Heino Kirsi   Rauman Laitesukeltajat ry 
Heimonen Pentti  Pieksämäen Urheilusukeltajat ry 
Heiskari Markku  Oulun Vesimiehet ry 
Hirvonen Antti  Kuopion Urheilusukeltajat ry 
Huhtala Juha   Raahen Mursut ry 
Huupponen Erkki  Pieksämäen Urheilusukeltajat ry 
Holopainen Heli  Pieksämäen Urheilusukeltajat ry 
Holopainen Lea  Pieksämäen Urheilusukeltajat ry 
Hovi Jorma   Kuopion Urheilusukeltajat ry 
Hämäläinen Voitto  Raahen Mursut ry 
Iittiläinen Pekka  Kuopion Urheilusukeltajat ry 
Ikäheimo Esa   Kuopion Urheilusukeltajat ry 
Immonen Pertti  Sukellusseura H20 ry 
Jaatinen Tommi  Sukellusseura H20 ry 
Johansson Henrik  Sukellusseura H20 ry 
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Kaikumo Pekka  Sukellusseura H20 ry 
Kallio Risto   Raahen Mursut ry 
Kankaanpää Mikko  Raahen Mursut ry 
Karhu Mika   Rauman Laitesukeltajat ry 
Karinen Kari   Raahen Mursut ry 
Karttunen Timo  Kuopion Urheilusukeltajat ry 
Knaapila Tomi   Lakeuden Sukeltajat ry 
Korkea-aho Tuomas  Lakeuden Sukeltajat ry 
Kuittinen Vesa  Rauman Laitesukeltajat ry 
Kulmala Riku   Rauman Laitesukeltajat ry 
Kukkonen Reijo  Kuopion Urheilusukeltajat ry 
Kurikka Jouni   Pieksämäen Urheilusukeltajat ry 
Kuusinen Jarmo  Voimasukeltajat ry 
Lautanen Timo  Joensuun Urheilusukeltajat ry 
Lepistö Pentti   Raahen Mursut ry 
Lilja Sampsa   Sukellusseura H20 ry 
Lindblom Visa   Sukellusseura H20 ry 
Mantere Arttu   Rauman Laitesukeltajat ry 
Mantere Ossi   Rauman Laitesukeltajat ry 
Markkanen Marjo  Kuopion Urheilusukeltajat ry 
Myllynen Matti  Joensuun Urheilusukeltajat ry 
Mäkinen Hannu  Mäntän Seudun Urheilusukeltajat ry 
Niemi Timo   Lakeuden Sukeltajat ry 
Nikula Tero   Mäntän Seudun Urheilusukeltajat ry 
Nygård Juhani   Lakeuden Sukeltajat ry 
Ohvo Tero   Sukellusseura H20 ry 
Oksa Ari   Sukellusseura H20 ry 
Peltola Pinja   Rauman Laitesukeltajat ry 
Pennanen Pasi  Sukellusseura H20 ry 
Pietilä Eeva   Raahen Mursut ry 
Polo Juhani   Voimasukeltajat ry 
Ranne Arto   Rauman Laitesukeltajat ry 
Rauskanen Paavo  Mäntän Seudun Urheilusukeltajat ry 
Ruohonen Jarmo  Rauman Laitesukeltajat ry 
Ruohonen Ulla  Rauman Laitesukeltajat ry 
Salmela Antti   Rauman Laitesukeltajat ry 
Salonen Tuomas  Sukellusseura Hydromania ry 
Savolainen Kari  Joensuun Urheilusukeltajat ry 
Siukola Maare   Mäntän Seudun Urheilusukeltajat ry 
Suojoki Kalle   Rauman Laitesukeltajat ry 
Suojoki Perry   Sukellusseura H20 ry  
Suomi Pasi   Sukellusseura Hydromania ry 
Suuriniemi Turkka  Rauman Laitesukeltajat ry 
Turunen Jouko  Raahen mursut ry 
Wasenius Melisa  Raahen mursut ry 
Vauhkonen Terho  Pieksämäen Urheilusukeltajat ry 
Vesakoski Risto  Raahen Mursut ry 
Viertola Sakari  Rauman Laitesukeltajat ry 
Vuojärvi Pekka  Joensuun Urheilusukeltajat ry 
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CMAS P4-sukeltaja 
 
Gorschelnik Peter  Valkeakosken Urheilusukeltajat ry 
Nousiainen Hannu  Pieksämäen Urheilusukeltajat ry 
Merjankari Virmo  Sukellusseura H20 ry 
 
Liiton standaari 
 
Karhunen Jorma  Kuopion Urheilusukeltajat ry 
Reijo Vartia Suomen Uimaopetus- ja 

Hengenpelastusliitto ry 
 
Muut muistamiset 
 
Parikkalan Urheilusukeltajat ry 20 vuotta 
Najadit ry    20 vuotta 
Sukellusseura H20 ry   25 vuotta 
Pieksämäen Urheilusukeltajat ry 25 vuotta 
Lakeuden Sukeltajat ry  30 vuotta 
Kuopion Urheilusukeltajat ry  35 vuotta 
Joensuun Urheilusukeltajat ry 35 vuotta 
Sukeltaja-kilta   40 vuotta 
 
Muut ansiomerkit  
 
CMAS myönsi Brita Ikävalkolle Kultaisen ansiomerkin.  
 
 

Markkinointi ja tiedotus 
 

Vuoden aikana lähetettiin viisi Seuraposti-tiedotetta seurojen 
yhteyshenkilöille. Sukeltaja-lehdessä informoitiin ajankohtaisista 
asioista ja tapahtumista. Ulkoisesta tiedottamisesta vastasivat Liiton 
toimisto sekä valiokunnat omien kilpailutapahtumiensa osalta. 
 
Liiton internet-sivut uudistettiin ja jatkossa pyritään lisäämään sivujen 
käyttöä ja sähköistä tiedottamista. Verkkokaupan palveluita 
kehitettiin.   
 
Vuoden lopussa toteutettiin Seurakysely kaikille jäsenseuroille 
osoitetun kyselyn avulla tavoitteena saada seuroilta palautetta 
toiminnan nykytilan arvioimiseksi ja kehittämiseksi. 

 
Suhdetoiminta 

 
Liiton edustajat, pääsääntöisesti puheenjohtajisto, hallituksen tai 
valiokuntien edustajat tai toiminnanjohtaja osallistuivat 
yhteistyökumppaneiden tapahtumiin, seurojen vuosijuhliin ja muihin 
tilaisuuksiin. 
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TEKNINEN VALIOKUNTA 
 
 
Teknisen valiokunnan toiminnan painopisteitä olivat 
sukellusturvallisuuteen liittyvä asennekasvatus, kouluttajakoulutus 
sekä Sukeltajaliiton oman koulutus-järjestelmän kehittäminen CMAS:n 
ja NAUI:n (National Association of Underwater instructors) standardit 
huomioiden. Laitesukelluksen jatkokurssin sekä lähikouluttajakurssin 
sisällöt sekä koulutus- ja kurssinjärjestämisohjeet saatiin valmiiksi ja 
hallituksen vahvistamiksi. Kouluttajan ja oppilaan materiaalit saadaan 
seurojen käyttöön keväällä 2005. 
  
Koska lähikouluttajakurssien järjestämisoikeus siirtyy tekniseltä 
valiokunnalta seuroille vuonna 2005, kaikki vuodelle 2004 suunnitellut 
valtakunnalliset lähikouluttajakurssit peruuntuivat. 
 
Myös laitesukelluskouluttajakurssien kysynnän arvioinnissa 
epäonnistuttiin. Seurojen keskittyessä vanhojen kouluttajiensa 
täydennyskoulutukseen toinen suunnitelluista 
laitesukelluskouluttajakursseista peruuntui osanottajapulan johdosta. 
 
Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla tehdyt määrätietoiset 
säästöratkaisut varmistivat sen, että valiokunnan toiminta pysyi 
talousarvion puitteissa, vaikka merkittävä osa suunnitelluista 
kouluttajakoulutuksen tuotoista jäikin saavuttamatta. 
 
Ilari Koskinen 
 
 
 

Valiokunnan kokoonpano 
 
Ilari Koskinen, pj.  
Marko Kauppinen  
Kari Lainio   
Perry Suojoki   
 

Kokoukset 
 
Valiokunta kokoontui viisi kertaa. Kokouksiin osallistuivat valiokunnan 
varsinaisten jäsenten lisäksi johtokunnan yhteyshenkilö Timo Puomio 
sekä Liiton koulutuspäällikkö Mika Rautiainen. Liiton 
suunnittelukokoukseen osallistuivat puheenjohtaja sekä 
koulutuspäällikkö. 
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Kouluttajakoulutus 
 
Kouluttajakoulutus uudistettiin huomioiden CMAS:n uudet 
kouluttajaluokat ja NAUI:n vastaavat koulutusstandardit. 
 
Lähikouluttajakurssit 
 
Suunnitellut kolme valtakunnallista kurssia peruuntuivat kaikki 
osanottajapulan johdosta. 
 
Laitesukelluskouluttajakurssit 
 
Kahdesta kurssista ensimmäinen oli tarkoitus järjestää viikon 
mittaisena yhtenäisenä kesäkurssina, koska sellaista oli aiempien 
vuosien palautteen mukaisesti toivottu. Se kuitenkin jouduttiin 
perumaan osanottajapulan takia. 
 
Toteutunut kurssi (I-osa 1.-3.10., II-osa 7.-10.10., III-osa 15.–
17.10.) järjestettiin Eerikkilän urheilusopistolla. Osallistujia oli 14. 
 
 
Kouluttajien täydennyskoulutus 
 
CMAS:n vanhan järjestelmän M2- ja M3 -kouluttajille kohdistettuja 
täydennyskoulutuksia järjestettiin Eerikkilän urheiluopistolla 2 kurssia: 
• 10.–13.6. Osallistujia 15. 
• I-osa 5.-7.11., II-osa 19.–21.11. Osallistujia 16. 
 
 
Snorkkelisukelluskoulutus 
 
Valiokunta avusti nuorisovaliokuntaa kurssin järjestämisessä, ja kurssi 
toteutettiin yhtäaikaa laitesukelluskouluttajakurssin kanssa. Yhteistyö 
koettiin molemmin puolin hedelmällisenä. 
 
 

Laitesukelluksen jatkokurssi 
 
Kurssiohjelma ja kouluttajan tukimateriaalin tekstisisältö saatiin 
valmiiksi ja Liiton hallituksen hyväksymäksi. Resurssipulan johdosta 
materiaalin myyntikuntoon viimeistely siirtyi kuitenkin vuodelle 2005. 
 
 

Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi 
 
Koulutusohjelman laatimista ei voitu resurssipulan johdosta aloittaa. 
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Sukellusturvallisuuskoulutus 
 
Koulutusohjelman ja -materiaalien tuottaminen aloitettiin. 
 
 

Kuivapukusukeltamisen erikoiskurssi 
 
Koulutusohjelman laatimista ei voitu resurssipulan johdosta aloittaa. 
 

Lähikouluttajakurssi 
 
Koulutusohjelma, kurssin järjestämisohjeet ja kouluttajan materiaali 
saatiin lähes valmiiksi. Materiaalin viimeistely ja oppilaan materiaalin 
laadinta siirrettiin vuodelle 2005. 
 

Liittokouluttajat 
 
Liittokouluttajiksi nimettiin: 
Cem Ilksöz 
Jouko Keinänen 
Riikka Keto-Timonen 
Markus Korpela 
Jyrki Lehtiö 
Jorma Onjukka 
Pentti Parkkila 
Kari Peltola 
Timo Puomio 
 
Osa liittokouluttajista osallistui kouluttajakurssien opettajan tehtäviin. 
 
Liittokouluttajille järjestettiin koulutusviikonloppu 6.-7.3. Eerikkilän 
urheiluopistolla. Loppuvuodeksi suunniteltu toinen koulutusviikonloppu 
peruttiin resurssipulan johdosta. 
 

Tiedotus 
 
Kouluttajille laadittiin kaksi Kouluttaja-tiedotetta, lisäksi valiokunnan 
jäsenet kirjoittivat artikkeleita Sukeltaja-lehteen. 
 
Sukeltaja- ja kouluttajapäivät 
14.2. Helia Helsinki. 
Osallistujia oli 84, luennoitsijoita 5. 
 
30.10 Oulu. 
Osallistujia oli 19, luennoitsijoita 3. 
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Tapahtumaraportointi 
 
Tapahtumaraportteja saapui Liittoon yhteensä viisi kappaletta. 
 
 

Ilma-analyysit 
 
Liiton ilma-analyysipalvelusta vastasi Seppo Salonen. Koska vanha 
analyysilaite rikkoontui, Liiton hallitus myönsi talousarvion ulkopuolelta 
määrärahan uuden laitteen hankintaan. 
 
 

Kortitukset 
 
Seurojen järjestämien laitesukelluskurssien oppilasmäärissä oli laskua 
peruskurssin osalta. Toisaalta jatkokoulutusten kortitusmäärät 
kasvoivat. Erityisen merkillepantavaa on ollut jo muutaman vuoden 
jatkunut laitesukelluksen syventävän jatkokurssin suosion kasvu. 
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NUORISOVALIOKUNTA 
 
Valiokunnan painopisteinä olivat snorkkelisukelluskurssien 
uudistaminen ja kouluttajakurssin luominen. Vuoden aikana otettiin 
käyttöön Norpan taitorata sekä Snorkkelisukelluksen peruskurssi, jotka 
korvasivat vanhat S1- ja S2-kurssit. Lokakuussa toteutettiin 
ensimmäinen Snorkkelisukelluskouluttajakurssi, joka sai erittäin 
positiivisen vastaanoton.  
 
Lilli Pykäläinen 
 

 
Valiokunnan kokoonpano 

 
Lilli Pykäläinen, pj.  
Anu Kärkkäinen   
Anu Laine    
Tommi Rasila    
Ossi Mantere    
Heli Holopainen  
Heli Laukkarinen (18.10.2004 asti, jolloin siirtyi Liiton nuorisopäällikön 
äitiysloman sijaiseksi) 
 

Kokoukset 
 
Valiokunta kokoontui viisi kertaa ja piti yhden puhelinkokouksen. 
Kokouksiin osallistuivat valiokunnan varsinaisten jäsenten lisäksi 
johtokunnan yhteyshenkilö Markus Korpela sekä Liiton 
nuorisopäällikkö. Valiokunnan puheenjohtaja osallistui Liiton 
suunnittelukokoukseen. 
 

Koulutukset 
 
13.-15.2.  
Norppaohjaajakurssi, Varalan urheiluopisto, Tampere 
Peruttu vähäisen osallistujamäärän takia 
 
14.-16.5.  
Norppaohjaajakurssi, Varalan urheiluopisto, Tampere 
Kurssilaisia 19 
Kurssin kouluttajina toimivat Lilli Pykäläinen ja Sari Häkkinen 
 
24.-26.9. 
Norppaohjaajakurssi, Varalan urheiluopisto, Tampere 
Kurssilaisia 11 
Kurssin kouluttajina toimivat Susanna Laine ja Sari Häkkinen 
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1.-3.10. ja 7.-10.10.  
Snorkkelisukelluskouluttajakurssi, Eerikkilän urheiluopisto, Forssa 
Kurssilaisia yhdeksän 
Kurssin kouluttajina toimivat Sari Häkkinen ja Lilli Pykäläinen 
Kurssi toteutettiin osin yhtenevin ohjelmin Teknisen valiokunnan 
järjestämän Laitesukelluskouluttajakurssin kanssa. 
 
26.-28.11.  
Kuuttiohjaajakurssi, Varalan urheiluopisto, Tampere 
Kurssilaisia yhdeksän 
Kurssin kouluttajana toimi Heli Laukkarinen 
 
14.2.  
Ohjaajien infopäivä, Helsinki 
Osallistujia 32, 12 eri seurasta 
Tapahtuma toteutettiin Sukeltaja- ja kouluttajapäivien yhteydessä. 

 
 

 
 
Vuonna 2004 kortitettiin uusia ohjaajia ja kouluttajia seuraavasti: 
30 norppaohjaajaa  
kahdeksan kuuttiohjaajaa  
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Leirit 
 
22.-25.7.  
Valtakunnallinen Norppaleiri, Rauma 
Järjestävä seura: Rauman Laitesukeltajat 
Osallistujia 57, 5 eri seurasta 
Lilli Pykäläinen toimi valiokunnan edustajana leirillä. 
Leirin yhteyteen suunniteltu Junior Scuba leiri ei toteutunut leirin 
olosuhteista johtuen. 
 
20.-26.6.  
Pohjoismainen leiri, Tanska 
Järjestävä taho: Dansk Sportsdykker Forbund 
Heli Laukkarinen edusti leirillä Sukeltajaliittoa ja Nuorisovaliokuntaa . 
 

Kilpailut ja harjoitukset 
 
6.-7.3.  
Valtakunnallinen Norpparalli, Helsinki 
Järjestävä seura: Urheilusukeltajat ry 
Osallistujia 94, 10 eri seurasta 
Valiokunta piti kokouksen Rallin yhteydessä. 
 
30.-31.10.  
Valtakunnallinen Norpparalli, Pori 
Järjestävä seura: Diving Team Pori 
Osallistujia 63, kahdeksasta eri seurasta 
Heli Laukkarinen toimi rallissa valiokunnan edustajana. 
 

Snorkkelisukelluskurssien uudistus 
 
Vanhat S1- ja S2-kurssit korvaavat Norpan taitorata ja 
Snorkkelisukelluksen peruskurssi otettiin käyttöön 1.9. 
 

Oppimateriaali 
 
Valiokunta tuotti 
- Kuuttiohjaajan käsikirjan 
- Kuutti-kirjan kuuteille ja heidän vanhemmilleen 
- Snorkkelisukelluksen peruskurssin opetuspaketin, joka sisältää 
kurssin järjestämisohjeet, kouluttajan luentomuistiinpanot, kalvot, 
allas- ja avovesikortit sekä cd-rom levyn, josta löytyvät kurssin 
järjestämisohjeet, kouluttajan luentomuistiinpanot ja kalvot pdf- ja 
powerpoint- muotoisina. 
- Snorkkelisukelluksen peruskurssia varten tehtiin oppilaan työkirja, 
joka painetaan ja taitetaan vuonna 2005 
- Snorkkelisukelluskouluttajakurssia varten tuotettiin sekä oppilaan 
että kouluttajan kansiot 
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Sinettiseurat 
 

Nuorisopäällikkö ja valiokunnan puheenjohtaja tekivät tarvittavat 
sinettitarkastukset. Nuorisopäällikkö teki sinettivierailut seuroihin, 
joihin ei tehty sinettitarkastusta. Valiokunta päätti seurojen 
sinettiarvoista 6/2004 kokouksessa. Vuoden 2004 lopussa 
Sukeltajaliiton sinettiseuroja ovat: 
- Mikkelin Urheilusukeltajat, Mikkeli 
- Saimaan Norpat, Lappeenranta 
- Rauman Laitesukeltajat, Rauma 
- Tampereen Urheilusukeltajat, Tampere 
- Pieksämäen Urheilusukeltajat, Pieksämäki 
- Rauma-Repola Diving Club, Tampere 
- Diving Team Pori, Pori 
- Sukellusseura Vesikot, Kouvola 
- Keski-Uudenmaan Sukeltajat, Järvenpää 
 
Nuoren Suomen Sinettiristeily järjestettiin 18.-20.9. Lajiliiton 
osuudesta vastasi Sari Häkkinen. Risteilylle osallistui edustajia 
jokaisesta sinettiseurasta. Yhteensä edustajia oli 13. 
 

Operaatio Pelisäännöt 
 
Nuoren Suomen ”Operaatio Pelisäännöt” -kampanjan mukainen 
pelisääntösopimus oli voimassa 12 seuralla. 
 

Paikallistuki 
 
Opetusministeriön ja Nuoren Suomen seuratoiminnan paikallistukea 
myönnettiin: 
 
Nuorten harrastehankkeet: 
Diving Team Pori: Minä ja sukellusympäristöni, 1000 euroa 
Keski-Uudenmaan Sukeltajat: Hyljeryhmä, 500 euroa 
Sukellusseura Vesikot: Juniorien vapaa- ja laitesukellusharrastuksen 
kehitys, 1000 euroa 
 
Monipuolisen liikunnan hanke: 
Nautic Club:  
Nuorisotoiminnan käynnistäminen, 1000 euroa 
 
Sinettiseurahanke: 
Urheilusukeltajat:  
Kohti Sinettiseuraa!, 1000 euroa 
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Muistamiset 
 
Syyskokouksessa jaettiin Vuoden norppa 2004 –palkinto Petri 
Pakkaselle, Saimaan Norpat, ja Vuoden ohjaaja 2004 –palkinto Sirpa 
Huupposelle, Pieksämäen Urheilusukeltajat. 
Lisäksi valiokunta palkitsi Pro Nuori Suomi -diplomilla seuraavat 
seurat: Rauman Laitesukeltajat, Urheilusukeltajat sekä Diving Team 
Pori. 
Johtokunnan jäsenistä valiokunta palkitsi Pro Nuori Suomi –diplomilla 
Pekka Kaikumon ja Jyrki Sariolan. 
 

Tiedotus 
 
Valiokunta tiedotti toiminnastaan 
- Sukeltajalehden Norppasivuilla. Norppasivujen sisältöä oli tekemässä 
Norppatoimittaja, Suvi-Sanna Kokkonen. 
- Norppaposti ilmestyi kolme kertaa 
- Lisäksi valiokunta tiedotti tapahtumista Seura- ja Kouluttajapostissa 
sekä Sukeltaja- ja kouluttajapäivillä.  
 

Eettiset säännöt 
 
Valiokunta on sitoutunut noudattamaan Liiton eettisiä sääntöjä. 
Seurojen ohjaajille ja kouluttajille myönnettiin ohjaaja- tai 
kouluttajapätevyys heidän sitouduttua kirjallisesti eettisten sääntöjen 
noudattamiseen. 
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RÄPYLÄUINTIVALIOKUNTA  
 
 
Valiokunnan tavoitteena oli kehittää räpyläuintia ja luoda puitteet lajin 
harjoittamiselle kotimaassa ja ulkomailla myös huipputasolla. 
Uimareiden kansainvälinen menestyminen ja tason laajentaminen 
onnistuikin osin odotusten mukaisesti. Nuorten Euroopan 
mestaruuskilpailuissa uimarimme Lauri Pajari saavutti kaksi neljättä ja 
kaksi viidettä sijaa. Myös yleisen sarjan kaikkien aikojen 
kovatasoisimmissa MM-kilpailuissa Kiinassa Kimmo Korjan 4. ja 8. sija 
olivat upeita suorituksia. Miesten viestijoukkue ei saavuttanut 
tavoitettaan mitalisijasta. Myöskään naisuimariemme taso ei yltänyt 
edellisen vuoden saavutuksiin. Lajin kehittämisessä rajoittavana 
tekijänä on valiokunnan tiukka talous. 
Toisessa tavoitteessamme, nuorten uimarien tukemisessa ja 
harrastajamäärän kasvussa emme onnistuneet määrällisesti yhtä hyvin 
mutta laadullisesti kyllä. Uusia nuoria on saatu mukaan, mutta 
vähemmän kuin odotimme. Suurimpina ongelmina olivat hallivuorojen 
niukka saatavuus ja seuravalmentajapula. 
 
Kalevi Turkka 
 
 

Valiokunnan kokoonpano 
 
Kalevi Turkka, pj. 
Kalervo Rehnbäck 
Juha Korja 
Janne Toivola 
Tia Hietanen 
Brita Ikävalko 
 
Brita Ikävalko kutsuttiin valiokuntaan sen jälkeen kun hän oli jäänyt 
eläkkeelle Liiton toiminnanjohtajan tehtävästä. 
 

Kokoukset 
 
Valiokunta kokoontui neljä kertaa ja piti kaksi puhelinkokousta. 
Johtokunnan yhteyshenkilönä toimi Heidi Hietanen. Valiokunnan 
puheenjohtaja osallistui syksyllä Liiton suunnittelukokoukseen. 

 
Nuorisotoiminta 

 
Valiokunta järjesti syksyllä nuorille tutustumis- ja valmennusleirin 
Kuusankoskella samanaikaisesti PM-joukkueen kanssa. Mukana oli 
kymmenkunta uimaria. 
Nuori Suomi Cup -kilpailut pidettiin sekä monoräpylä- että tavallisessa 
räpylä-sarjoissa. Tällä tavalla pyrittiin mataloittamaan nuorten mukaan 
tuloa.  
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Valiokunta totesi, että aikaisemmin mukaan tulleet nuoret uimarit ovat 
siirtyneet monoräpyläsarjaan ja valitettavan vähän on saatu mukaan 
tavallisilla räpylöillä uivia uusia nuoria. Monet uusista kilpailijoista ovat 
kuitenkin ilahduttavasti 1990 luvulla syntyneitä. Merkille pantavaa on 
myös se, että kansainvälisellä huipulla olevista uimareistamme kahta 
lukuun ottamatta kaikki ovat 1984 tai myöhemmin syntyneitä. 
Valiokunta on välittänyt lajin kilpailu- ja harjoitusvarusteita seurojen ja 
kilpailijoiden tarpeeseen lähes omakustannushintaan. 
 

Valmentaja- ja tuomarikoulutus 
 
Vuoden aikana annettiin lajikohtaista valmennustietoutta kahdelle 
mukaan tulleelle uudelle uintivalmentajalle. 
Tuomarikoulutusta valiokunta antoi kilpailujen järjestäjille kilpailujen 
yhteydessä. 
Kansainvälisten tuomarien koulutus tapahtuu CMAS:n toimesta eikä 
valiokunnan talous antanut myöten lähettää ketään Ranskassa 
järjestettyyn koulutustilaisuuteen. 
 
 

Valmennus ja kilpailut 
 
Valmennus 
Valiokunta järjesti A-maajoukkueelle yhden erillisen ja koko PM-
joukkueelle kaksi yhteistä valmennusleiriä. Varsinainen PM-joukkueen 
leiri pidettiin Kuusankoskella 25.–28.3. Leirille osallistui 18 kilpailijaa 
ja kuusi valmentajaa. A-maajoukkueen erillisleiri järjestettiin 2.–5.8. 
Jyväskylässä. Leirille osallistui viisi kilpailijaa ja kolme valmentajaa. 
Koko PM-joukkueen yhteisleiri järjestettiin 1.–3.10. Kuusankoskella. 
Leirille osallistui myös uusia nuoria uimareita, jotka samalla näkivät 
myös huippujen valmentautumista MM-kisoihin. Kutsuttuna leireille 
osallistui myös maajoukkueen konsulttivalmentaja Pietarin alueen 
päävalmentaja Peter Simovsky sekä kaksi lajivalmennukseen 
koulutettavaa uintivalmentajaa. 
Maajoukkueella oli myös pienemmissä ryhmissä muutamia 
viikonloppuleirejä Jyväskylässä ja Kouvolassa. 
A-maajoukkueelle suunniteltu kansainvälinen arvokilpailu laajennettiin 
koskemaan myös nuorempia PM-joukkueen uimareita. Kilpailumatkaan 
saatiin taloudellista avustusta Opetusministeriöltä. 
 

Kilpailut  
  
  7.-8.2. 
  Suomen mestaruuskilpailut, Jyväskylä 
  38 osallistujaa 11 eri seurasta 
 

Tulostaso maajoukkueuimareiden osalta oli normaali kauden 
varhaiseen ajankohtaan nähden. EM-kilpailujen aikarajoja rikkoi vain 
kaksi miesten ja yksi B-poikien huipuista. Uusia Suomen ennätyksiä 
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syntyi vain kaksi. Eveliina Nygrenin 50 m:n räpyläuinnin ennätys 
21,94 oli ensimmäinen suomalaisen naisen 22 sekunnin alitus ja 
Henna Juhalan 200 m:n räpyläuinnin aika 1.51,27 alitti C-tyttöjen 13 
vuotta vanhan ennätyksen. Kilpailujen osallistujamäärä oli hieman 
odotettua pienempi. 

 
  21.-22.2. 
  Oasen Trophy, Västerås, Ruotsi 
  N. 110 osallistujaa kahdeksasta eri maasta ja 21 seurasta 
  Suomesta 15 osallistujaa seitsämästä seurasta 

 
Kansainvälinen Oasen Trophy-kilpailu pidettiin Västeråsissa. Oasen 
Trophystä on kehittynyt merkittävä seurajoukkueiden kansainvälinen 
kilpailu, johon tällä kerralla osallistui kilpailijoita kahdeksasta maasta 
ja 20 seurasta yhteensä toista sataa. Mukana oli Suomesta 15 uimaria 
eli lähes koko parhaimmisto edustaen seitsämää seuraa. Tulostaso 
kilpailuissa oli korkea ja uimareidemme menestys osin kiitettävä osin 
tyydyttävä. Uusia Suomen ennätyksiä syntyi viisi, joista kaksi oli myös 
pohjoismaisia ennätyksiä. Lisäksi tehtiin lukuisia henkilökohtaisia 
ennätyksiä 

 
10.–11.4. 

  Pohjoismaiden mestaruuskilpailut, Göteborg, Ruotsi 
  43 osallistujaa neljästä maasta 
  Suomen joukkue: 20+3 
 

Pohjoismaiden mestaruuskilpailut pidettiin Göteborgissa. 
Suomelta oli mukana suurin joukkue, yhteensä 20 uimaria.  
Kimmo Korjan aika 37,47 4x100 m:n viestissä oli ensimmäinen 
pohjoismaalaisen 38 sekunnin alitus. 
Parhaasta tuloksesta palkittiin Kimmo Korja, C-pojissa Joonas 
Rikkonen 50 m:n sukelluksen tuloksesta 18,10. 
Uusia pohjoismaisia ennätyksiä kilpailuissa uitiin 10, joista neljä tuli 
meidän uimareillemme. Niiden lisäksi syntyi seitsämän uutta Suomen 
ennätystä. 
 
19.-26.7. 

  Nuorten Euroopan mestaruuskilpailut, Eger, Unkari 
  N. 130 osallistujaa 18 maasta 
  Suomen joukkue 1+1 
 

Nuorten Euroopan mestaruuskilpailuissa meiltä mukana oli vain Lauri 
Pajari Kouvolasta. Hän ui ja sukelsi kilpailuissa vain pikamatkat eli 50 
ja 100m ja saavutti niissä kaksi 4. ja kaksi 5. sijaa.  
 
21.-28.10. 
Maailmanmestaruuskilpailut, Shanghai, Kiina 

  374 osallistujaa 32 eri maasta 
  Suomen joukkue: 6+3 
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Maailmanmestaruuskilpailuissa oli joukkueet 32 maasta ja osallistujia 
yhteensä 374. Suomen joukkueessa oli yhteensä yhdeksän henkeä, 
joista kilpailijoita kuusi. Määrän kasvattamisen toimintasuunnitelmassa 
asetetusta kuuden hengen osallistujatavoitteesta mahdollisti Liiton 
hallituksen myöntämä 1100 euron lisäbudjetti. Kilpailut olivat erittäin 
kovatasoiset, sillä maailmanennätyksiä paranneltiin yhteensä 24 
kertaa. 
Suomen paras sijoitus oli Kimmo Korjan neljäs sija 100 m:n 
räpyläuinnissa, joka oikeuttaa kutsun seuraaviin World Games -
kisoihin ensi kesänä. Lisäksi uimarimme saavuttivat neljä 
välieräsijoitusta. 
Miesten 4x100 m:n viestissä joukkueemme jäi finaalissa 
seitsämänneksi, kun kuuden parhaan joukkoon sijoittuminen olisi 
oikeuttanut World Games –kisoihin osallistumiseen. Alkukilpailuissa 
joukkueemme kuitenkin ui uuden Pohjoismaiden ennätyksen. 

 
18.1. 

  Nuori Suomi Cup, Suolahti 
  18 osallistujaa viidestä seurasta 
   
  15.5. 
  Nuori Suomi Cup, Pori 
  22 osallistujaa kahdeksasta seurasta 
 
  3.10. 
  Nuori Suomi Cup, Kouvola 
  23 osallistujaa kahdeksasta maasta 
 

Nuori Suomi Cupin kilpailut pidettiin Suolahdessa, Porissa ja 
Kouvolassa. Tampereen kilpailua ei pidetty lukuisten yhteensattumien 
vuoksi. 
 
Räpyläuinnin PM-kilpailujen osalta sovittiin yhteispohjoismaisesti, että 
Viro kutsutaan mukaan PM-kilpailuihin ehdolla, että myös he 
vuorollaan järjestävät PM-kilpailut. Tämä siksi, että Norja ei ole 
lähettänyt joukkuetta kilpailuihin yli kymmeneen vuoteen yksittäisiä 
kilpailijoita lukuun ottamatta. Viron edustajien kanssa asiasta sovittiin 
alustavasti Shanghaissa MM-kilpailujen yhteydessä. Suomi kutsuu 
Viron mukaan vuoden 2005 PM-kilpailuihin. 
Baltic Sea –kilpailujen järjestäminen päätettiin selvittää myöhemmin. 
 
Kilpailujen tulokset erillisessä tulosliitteessä. 
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Urheilijatuki 
 

Opetusministeriö myönsi Kimmo Korjalle 6 000 euroa vuoden 2004 
aikana. Hänestä tuli näin ensimmäinen Sukeltajaliiton jäsen, joka on 
Liiton historian aikana saanut ministeriön urheilijapalkkaa. 

 
Leirit ja lajin kehittäminen  

 
25.–28.3. 
Viimeistelyleiri maajoukkueelle PM-kisoja varten, Kuusankoski 
Osallistujia 18+6. Päävalmentajana Peter Simovsky 

  
 2.-5.8. 
 MM-joukkueen viimeistelyleiri, Jyväskylä 
 Osallistujia 5+3. Päävalmentajana Peter Simovsky 
 
 1.-3.10. 
 Lajiin tutustumisleiri, Kuusankoski 
 Osallistujia 9+3. Vastuuhenkilönä Juha Korja 
 
 1.-3.10. 
 MM-joukkueen viimeistely ja PM-joukkueen motivointileiri,Kuusankoski 
 Osallistujia 19+3, Päävalmentajana Peter Simovsky 

 
Vuoden räpyläuimari  

 
Vuoden parhaaksi räpyläuimariksi valittiin Kimmo Korja Kouvolan 
Uimarit ry:stä. 
 

Tiedotus 
 
Tiedotus on tapahtunut pääasiassa sähköpostin välityksellä. 
Kilpailuista on saatu lyhyitä referaatteja myös Sukeltaja-lehteen, ei 
kuitenkaan tuloksia. Kilpailutuloksista on saatu juttuja lähinnä 
menestyneiden uimarien paikallislehtiin. 
 

Eettiset säännöt 
 
Valiokunta sitoutui noudattamaan Liiton eettisiä sääntöjä. 
 

Antidopingtyö 
 
Kilpailijat sitoutuivat noudattamaan Liiton antidopingsääntöjä, 
maajoukkue-edustajat kirjallisesti. 
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UPPOPALLOVALIOKUNTA 
 
Valiokunnan tavoitteena oli kehittää uppopallon kotimaista ja 
kansainvälistä kilpailutoimintaa. Tavoite kansainvälisen 
kilpailutoiminnan kehittämisestä saatiin alkuun syksyllä ja se on 
tuottanut tulosta 2005 vuoden suuria kilpailuja ajatellen. Kotimaisen 
uppopallon kilpailutoiminnan kehittämistä tehtiin yhteistyössä 
pelaavien seurajoukkueiden kanssa.  
Valmentajakoulutuksen kehittäminen on tapahtunut 
valmentajakoulutuspakettia luomalla. 
Nuorisoleirit peruuntuivat valitettavasti osallistujien puutteen vuoksi.  
 
Satu Suomalainen 

 
Valiokunnan kokoonpano 

 
Satu Suomalainen, pj. 
Jyrki Mutta 
Tomi Suomalainen 
Lauri Valovirta 
 
Johtokunnan yhteyshenkilönä toimi Riku Riikonen. 

 
Valmentajat ja muut toimitsijat 

 
Marko Enberg, miesten maajoukkuevalmentaja 
Tero Suomalainen, naisten maajoukkuevalmentaja 
Anssi Heino ja Rami Riikonen, nuorten maajoukkuevalmentajat 

 
Valmentaja- ja tuomarikoulutus 

 
Valiokunta on kouluttanut maajoukkuevalmentajia. 
Valmentajakouluttajapaketti on työn alla. Tuomarikoulutusta on 
järjestetty C- tuomari tasolla Turussa kansainvälisen tuomarin Janne 
Lindellin johdolla.  

 
Tiedotus 

 
Päätiedotuskanavamme oli Uppopallovaliokunnan omat www-sivut 
Liiton sivujen ulkopuolella. Sivuille on pyritty keräämään kaikki 
materiaali uutisista ottelutuloksiin. Sivuilla on myös aktiivinen 
keskustelufoorumi. 
 
Sarjojen tai maajoukkueleirien tiedottamiseen valiokunta käytti 
sähköpostia sekä postikirjeitä.   
 
Teksti-tv:tä käytettiin yksittäisten ottelutulosten tiedottamiseen, kuten 
myös muutamia sanomalehtiä. 
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Nuorisotoiminta ja kilpailut 
 
Valiokunnalla on valmiina teoriapaketti nuorisotoimintaan sekä 10 
kerran uppopallokurssin aineisto. Aineistoa ei päästy vielä 
kokeilemaan, koska alueleireille ei ollut tarpeeksi osallistujia. 
 
Nuorten PM-kilpailut  
20.11. Oslo, Norja 
Kilpailuissa oli mukana Suomen lisäksi Ruotsi sekä Norja. Suomen 
nuoret tulivat PM-pronssille. Valmentajina toimivat Anssi Heino ja Rami 
Riikonen. 
 
 

Maajoukkueet ja kansainvälinen toiminta 
 
Aikuisten PM-kilpailut 
28.2.- 29.2., Oslo, Norja. 
Miesten sarjassa oli mukana Suomen lisäksi Ruotsi, Norja ja Tanska. 
Suomen miehet voittivat kultaa. Valmentajana toimi Marko Enberg. 
Naisten maajoukkue ei osallistunut PM-kilpailuihin. 
 
Kansainvälisesti Suomi menestyi hyvin. Suomesta oli kaksi joukkuetta 
Italiassa, Firenze turnauksessa. Mestareiden turnaukseen osallistui 
Suomesta Ahveniston Vesipedot. He voittivat turnauksen jo viidettä 
kertaa. 
  
 

Sarjat 
 
Miesten SM-sarjan voitti keväällä Ahveniston Vesipedot seitsemännen 
kerran peräkkäin. Runkosarja oli neljän ensimmäisen joukkueen 
kesken varsin tasainen. Sarjassa pelasi seitsämän joukkuetta. 
 
Nuoret (20 v.) pelasivat kaksi osaturnausta. Sarjan voitti Kokkolan 
Merisaukot. Sarjassa oli neljä joukkuetta. Naiset saivat myös osallistua 
sarjaan. 
 
Aikuisten sarjoissa oli huomattavissa taantumista edelliseen vuoteen 
verrattuna. Joukkueiden määrä pieneni kahdella joukkueella. Nuorten 
sarjassa joukkuemäärä pieneni yhdellä.  
 

Cupit 
 
Turnausten osanotossa oli havaittavissa pienoista lisääntymistä. 
Suosituin turnaus on Riksu-cup Riihimäellä sekä Divari-cup 
Tampereella. Susiraja-cupissa oli osallistujia viisi joukkuetta. 
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Pelaajamäärät 
 
Pelaajamäärät olivat hieman pienemmät kuin edellisenä vuonna. 
Maajoukkueleirit keräsivät sitä vastoin enemmän pelaajia. 
 
Pelaajamäärät sarjoittain: 
SM-sarja   7 joukkuetta, 154 pelaajaa 
Nuorten sarjat  4 joukkuetta, 72 pelaajaa 
 
Pelaajamäärät maajoukkueittain: 
Miesten maajoukkue  35 pelaajaa 
Naisten maajoukkue  20 pelaajaa 
Nuorten maajoukkue  35 pelaajaa 
 
 
 

Antidopingtyö 
 
Joukkueille jaettiin Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n julkaisema 
Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät urheilussa 2004. 
Maajoukkuepelaajat allekirjoittivat sopimuksen, jolla sitoutuivat  
noudattamaan Liiton antidopingsääntöjä. 
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VAPAASUKELLUSVALIOKUNTA 
 
 
Valiokunnan tavoitteena oli vapaasukelluksen kehittäminen ja 
Sukeltajaliiton lajitarjonnan laajentaminen. Painopistealueina olivat 
erityisesti koulutusjärjestelmän luominen ja tuomarikoulutus. 
Kilpailutavoitteeksi oli asetettu vähintään yhden maailmanennätyksen 
saaminen. 
Asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin. Koulutusjärjestelmän 
kehittäminen käynnistyi, Suomeen koulutettiin ensimmäiset AIDA:n 
(Association Internationale pour le Développement de l’Apnée) 
kansainvälisten standardien mukaisesti hyväksytyt 
vapaasukelluskouluttajat ja tuomarit, ensimmäiset koekurssit 
järjestettiin ja lisäksi järjestettiin useita lajin esittelytilaisuuksia eri 
puolilla Suomea. Myös kilpailutavoitteet saavutettiin. 
 
Teppo Kallio 
 

Valiokunnan kokoonpano 
 

Kimmo Lahtinen, pj. 
Teppo Kallio 
Laura Tuominen 
Antti Kivioja 
Vesa Putkonen 
Jyri Vehmaskoski 
Antero Joki 
 
Johtokunnan yhteyshenkilönä toimi Kari Lainio. 
 

Kilpailut ja saavutukset 
 
14.-19.6.2004 
Freediver Open Classic 2004, Kypros 
Johanna Nordblad teki naisten pituussukelluksen maailmanennätyksen 
ja voitti tuloksellaan samalla kauden suurimman kansainvälisen 
vapaasukelluskilpailun pituussukelluksen, Freediver Open Classicin. 
Timo Kinnunen paransi Pohjoismaiden staattisen sukelluksen (lähes 8 
min) ja syvyyssukelluksen (80 m) ennätyksiä. 
 
31.7.-1.8.2004 
Asikkala Open 2004, Asikkala, Kinisselkä 
(Vapaasukelluksen avovesi syvyyssukellus SM) 
Järjestimme kesällä ensimmäisen kansainvälisesti hyväksytyn 
syvyyssukelluskilpailun, jossa oli mukana 20 kilpailijaa. Suomalaisten 
lisäksi kilpailijoita oli kolmesta maasta. Kilpailujen 
sukellusturvallisuusorganisaatioon kuului 30 henkilöä, vedenalainen 
robottikamera, seoskaasusukeltajia, sukellustukialus ja lääkäri. 
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3.4.2004 
SM-Halli, Nastola 
Osallistujia 32 henkilöä.  
Kisamenestyksen johdosta edustajamme olivat esillä televisioissa 
useilla kanavilla ja maan päälehdissä. 
 

Lajin esittelyt ja koulutus 
 
Syvyyssukellus ilman räpylöitä lajin ME:tä aikaisemmin hallinnut Topi 
Lintukangas oli aktiivisesti mukana vapaasukellustoiminnan 
edistämisessä. Topi kuvasi vuoden aikana MRP Matila Röhr 
Productionsin johdolla ensimmäisen suomalaisen fiktiivisen 
vapaasukelluselokuvan, joka menee kansainväliseen levitykseen.  
 
13.3. 
Paimio  
Kimmo Lahtinen ja Timo Kinnunen järjestivät vapaasukelluksen 
esittelytilaisuuden, jossa läsnä seitsämän henkilöä (joista neljä 
Ahvenanmaalta). 
 
14.3.  
Turun venemessut 
Timo Kinnunen ja Kimmo Lahtinen staattisen sukelluksen esittely. 
 
19.-23.7. 
Nizza 
Kouluttajien koulutus, viisi AIDA** kouluttajaa 
 
29.-30.7. 
Lahti 
Tuomarikoulutus, kahdeksan E-tason tuomaria 
Asikkala Open -vapaasukelluskilpailujen yhteydessä järjestetyltä 
tuomarikurssilta valmistuivat Suomen kahdeksan ensimmäistä 
kansainvälisesti hyväksyttyä E-tason vapaasukellustuomaria. 
Kouluttajana toimi ruotsalainen AIDA-tuomarikouluttaja Bill Strömberg. 
 
31.7.-1.8. 
Asikkala 
Kansainvälinen avovesikilpailu Asikkala 
Koekoulutukset uusilla kurssimateriaaleilla pidettiin Jyväskylässä 
(seitsämän osallistujaa), Turussa (kahdeksan osallistujaa), 
Hämeenlinnassa (kuusi osallistujaa), Lahdessa (seitsämän 
osallistujaa); yhteensä 28 henkeä. 
 

Vapaasukelluskirja 
 
Vapaasukelluskirja saatiin oikolukuvaiheeseen. Materiaalia oli 140 
sivua ilman kuvitusta. 
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Tiedottaminen 
 

Vapaasukelluksen tiedottaminen on hoidettu useita eri medioita apuna 
käyttäen: useita TV-haastatteluja (mm. Johanna Nordblad ja Topi 
Lintukangas useita haastatteluita eri kanavilla), jutut lehdistössä sekä 
Freediving Team fo Finlandin www-sivusto että Sukeltaja-lehti. 
 

Antidopingtyö 
 
Kilpailijat sitoutuivat noudattamaan Liiton antidopingsääntöjä. 
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SUKELLUSKALASTUSVALIOKUNTA 
 

Mennyt vuosi oli jälleen menestyksekäs suomalaiselle 
sukelluskalastukselle. Valiokunta järjesti onnistuneesti historian 
ensimmäiset Itämeren mestaruuskilpailut syyskuussa Korppoossa. 
Kauden kilpailullisena päätavoitteena oli MM-kilpailut Chilessä 
marraskuussa. Chilessä menestys jäi tavoitteista, mutta muuten 
kansainvälisissä kilpailuissa Suomi menestyi hyvin ja vahvisti 
asemaansa sukelluskalastusmaana. Menestyminen vaatii jatkossakin 
vahvaa panostusta maajoukkueen toimintaan. 

Kotimaassa tavoite järjestäjävastuun laajentamisesta uusille seuroille 
onnistui hyvin. Kauden aikana kaksi uutta seuraa otti ranking-kilpailun 
järjestäjävastuun, ja molemmat kilpailut olivat järjestelyjen puolesta 
onnistuneet. Vuoden 2004 aikana seitsemään ranking-kilpailuun 
osallistui yhteensä 193 kilpailijaa, keskiarvona 27,6 kilpailijaa/kilpailu. 
Kasvua viime kaudesta oli noin 13,5 %.  

Sukelluskalastus oli hyvin esillä myös eri tiedotusvälineissä. 

Kauden tapahtumat ja toiminta toteutuivat suunnitelmien mukaisesti. 
 
Ville Lahikainen 
 
 

Valiokunnan kokoonpano 
 
Ville Lahikainen, pj. 
Tero Salin 
Aki Nousiainen 
Jani Helle 
 

Kokoukset 
 
Valiokunta piti vuoden aikana kaksi varsinaista kokousta: Helmikuussa 
suunnittelukokouksen seurojen edustajien kanssa ja kauden 
päätöskokouksen joulukuussa. Johtokunnan yhteyshenkilönä toimi 
Jyrki Sariola. Jani Helle osallistui syksyllä Liiton 
suunnittelukokoukseen. 

 
Kansalliset kilpailut 

 
Suomessa järjestettiin mestaruuskilpailujen lisäksi kuusi kaikille 
avointa kilpailua. Kauden aikana ranking-pisteitä keräsi ennätysmäiset 
22 henkilöä seitsemästä eri seurasta: 
 

 5.6. 
 Dödörens cup, Hanko 
 32 osallistujaa yhdeksästä seurasta 
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20.6. 
Porkkala Cup, Kirkkonummi 
29 osallistujaa seitsämästä seurasta 
 
3.7. 
Saaristomeren mestaruus, Nötö 
22 osallistujaa viidestä seurasta 
 
24.-25.7. 
SM-kilpailut, Rauma 
30 osallistujaa seitsämästä seurasta 
 
7.8. 
Rauma Open, Rauma 
19 osallistujaa neljästä seurasta 
 
28.8. 
Hanko Cup, Hanko 
34 osallistujaa seitsämästä seurasta 
 
2.10. 
Siika Cup, Upinniemi 
27 osallistujaa kuudesta seurasta 

 
Kansainväliset kilpailut 

 
14.-15.6. 
Estonian Championships, Estonia, Loksa 
15 suomalaista osallistujaa 
Joukkueelle kolmas sija 
 
6.-8.8 
Kristiansund Cup, Kristiansund, Norway 
Kuusi suomalaista osallistujaa 
Erika Kaskelle 1., Matti Pyykölle 2. ja joukkueelle 2. sija 
 
4.-5.9. 
Silver Amphora, Primorsko, Bulgaria 
Viisi suomalaista osallistujaa 
Joukkueelle 5. sija 
 
18.-21.9. 
World Championships, Iquiquie, Chile 
viisi suomalaista osallistujaa 
Joukkueelle 19. sija 
 
Kauden kilpailullisena päätavoitteena olivat MM-kilpailut Chilessä 
marraskuussa. Menestys kilpailuissa jäi tavoitteista, vaikkakin 
peristeisiä lajin suurmaita kuten Australia ja Venezuela jäi Suomen 
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taakse. Varainkeräys matkaa varten onnistui hyvin. Valiokunta toteutti 
matkasta esitteen, jonka avulla kerättiin matkakustannuksiin 
huomattava summa noin 20 yritykseltä.  
 
 
26.-27.9. 
Nordic / Baltic Sea Championships, Korppoo, Suomi 
Yhdeksän suomalaista osallistujaa 
Matti Pyykölle 1. sija, Joukkueelle 2. sija(1.sija PM) 
 
Syyskuussa Korppoossa järjestettyjen historian ensimmäisten 
Itämeren mestaruuskilpailujen järjestelyt onnistuivat hyvin. Kilpailuun 
osallistui Viron, Latvian ja Venäjän (neljä henkeä kustakin) 
maajoukkueet pohjoismaiden (yhdeksän henkeä jokaisesta) lisäksi. 
Kokonaisuudessaan kilpailut todettiin erittäin onnistuneeksi 
tapahtumaksi ja kiitosta on tullut myös osallistujamaista. Kilpailuissa 
päätettiin, että IM-kilpailuista pyritään tekemään jokavuotinen 
tapahtuma. Ainakin alkuvaiheessa Suomi, Norja ja Tanska ovat 
vuoronperään järjestelyvastuussa PM-kilpailujen mukaisesti. 
 

Vuoden sukelluskalastaja 
 
Valiokunta myönsi toista kertaa ”vuoden sukelluskalastaja” 
kiertopalkinnon kotimaan rankingsarjan voittajalle, PM-, SM-, ja 
Itämeren mestarille Matti Pyykölle.  
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SEURATOIMINTAVALIOKUNTA 
 
 
Valiokunta keskittyi Vapepa –sukelluskoulutuksen vakiinnuttamiseen ja 
koulutusohjelman loppuun saattamiseen. Valiokunnan alaisuuteen 
kuuluvien kilpailulajien osalta saavutettiin asetetut tavoitteet hyvin. 
Suurin ponnistus kilpailulajien osalta oli valokuvauksen PM-kilpailujen 
järjestelyvastuu. Kokonaisuudessaan valiokunta saavutti 
toimintasuunnitelman mukaiset tavoitteet hyvin, mutta parannettavaa 
tuleville vuosille jäi erityisesti seurakoulutuksen ja varsinaisen 
seuratoiminnan tukemisen osalta. 
 
Erno Olkkonen 
 
 

Valiokunnan kokoonpano 
 
Erno Olkkonen, pj. 
Anssi Villa 
Matti Pöntinen 
Cem Ilksöz 
 
Johtokunnan yhteyshenkilönä toimi Jorma Onjukka. 
 

Kokoukset 
 
Toimintasuunnitelman mukaisten kokousten lisäksi pidettiin mm. 
Vapepa–palavereita ja -kokouksia sekä muita suunnittelupalavereita. 
Valiokunta osallistui myös neuvotteluihin eri yhteistyötahojen, mm. 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja Suomen Punaisen Ristin 
kanssa.  
Lisäksi valiokunnan jäsenet olivat tiiviissä yhteistyössä sisäministeriön 
pelastus- ja poliisiosaston edustajiin, joiden kanssa järjestettiin 
yhteisiä tapaamisia. 
Valiokunta piti yhteyttä keskenään kokousten lisäksi sähköpostitse ja 
puhelimitse. 
Rauno Vihriälä toimi aktiivisesti valiokunnan apuna 
viranomaisyhteistyön koordinoijana. Hän osallistui myös valiokunnan 
kokouksiin asiantuntijajäsenenä ja edusti Sukeltajaliittoa useissa 
Vapepa-tapahtumissa. 
 

Vapepa-toiminta 
 
Vapepa-sukeltajakurssin materiaalia kehitettiin edelleen vastaamaan 
sekä Vapepa-sukeltajien, että pelastustoimen vesisukeltajien II-tason 
koulutustarpeita. Materiaali on saanut runsaasti positiivista palautetta, 
ja sen kehityksessä on huomioitu yhteistyötahojen ja muiden 
asiantuntijoiden palaute. 
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Valiokunta nimitti 11 Vapepa-aluekouluttajaa, jotka järjestivät 
Vapepa-sukelluskursseja mm. Joensuussa, Torniossa ja Tampereella. 
 
Valiokunta järjesti Vapepa-sukeltajakurssin Paraisten VPK:n 
sukeltajille. Kokonaisuudessaan uusia Vapepa-sukeltajia koulutettiin 
vuoden aikana noin 40 eri puolille Suomea. 
 
Valiokunnan jäsenet esittelivät Sukeltajaliiton Vapepa-
koulutustoimintaa useissa eri tilaisuuksissa niin viranomaistahoille, 
pelastusopistolle  kuin harrastussukeltajillekin. Valiokunnan edustajat 
olivat kutsuttuina luennoitsijoina mm. pelastustoimen 
vesipelastusseminaarissa Tampereella. 
 
Sukeltajaliiton Vapepa-sukelluskoulutus oli näyttävästi esillä eri 
internetsivuilla, Vapepa-julkaisuissa, Sukeltaja-ehdessä, Poliisi-
lehdessä ja poliisin internetsivuilla. 
 
Valiokunta on teettänyt Vapepa-sukeltajille yhtenäisen asustuksen 
käytettäväksi Vapepa-tehtävissä ja harjoituksissa. 
 
Erno Olkkonen ja Rauno Vihriälä osallistuivat Vapepa-työvaliokunnan 
ja Vapepa-keskustoimikunnan työskentelyyn Sukeltajaliiton 
edustajina. Erno Olkkonen toimi myös Vapepan 40-
vuotisjuhlatoimikunnassa Sukeltajaliiton edustajana. 
 

Suunnistus  
Suunnistus on kilpailulajina menettänyt suosiotaan, eikä kilpailuja 
järjestetty.  
 

Vedenalainen valokuvaus 
 
Valokuvaus kiinnosti jäsenistöä entistä enemmän, mutta kuvauksen 
luonne oli enemmänkin omaksi iloksi kuvaamista. Tämä ilmeni mm. 
SM-kilpailujen ja PM-kilpailujen suomalaisten osallistujien erittäin 
pienenä määränä. Vastaavasti esimerkiksi ruotsalaisia ja norjalaisia 
osallistujia oli runsaasti. 
 
Vuoden 2004 PM kilpailut järjestettiin Suomessa. Valiokunnan 
vastuuhenkilönä kilpailujen järjestelyissä toimi Anssi Villa. 
Kilpailujärjestelyt toimivat hyvin. 
 

Laitetekniikka 
 
Laitetekniikan SM-kilpailut järjestettiin Torniossa. Kilpailuihin osallistui 
kuusi sukellusparia. Laitetekniikkakilpailujen suosio näyttäisi olevan 
taas olevan hieman paranemassa. 
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Erityisryhmät 
 
Vähäisen kysynnän vuoksi erityisryhmien kouluttajakoulutusta ei nähty 
tarpeelliseksi järjestää. Valiokunta avusti ja ohjasi useita seuroja 
toimintaan erityisryhmien kanssa mm. jakamalla erityisryhmien 
kouluttajatietoja, sekä toimittamalla tarpeellista koulutusmateriaalia 
sitä tarvitseville sukeltajille ja seuroille. 
 

Seurakoulutus 
 
Valiokunta oli mukana Etelä-Suomen Sukeltaja- ja kouluttajapäivien 
ohjelman tuottamisessa.  
 
Etelä Suomen Sukeltaja- ja kouluttajapäivillä esiteltiin uusiutuvaa 
Vapepa-koulutusta, Vapepa-koulutuksen tavoitteita sekä 
viranomaisyhteistyötä. 
 

Tiedotus 
 
Valiokunnan tiedotuskanavia ovat olleet mm: 
Sukeltaja-lehti, jossa useita juttuja 
Seurapostit 
Sähköposti 
Teknisen kouluttajaposti 
Vapepa-internetsivut 
Poliisin internet-sivut ja Poliisilehti 
Sukeltajapäivät 
 

Muuta 
Valiokunta tiivisti yhteistyötä mm. teknisen valiokunnan kanssa 
 
Jorma Onjukka ja Erno Olkkonen osallistuivat Liiton edustajina 
Kuopion Urheilusukeltajien juhlaan. 
 
Valiokunta avusti useita seuroja mm. sääntöuudistusten laadinnassa 
sekä muissa seuratoimintaan liittyvissä asioissa 
 
 
Jorma Onjukka, Erno Olkkonen ja Vapepa-aluekouluttaja Kari 
Savolainen osallistuivat Joensuussa järjestettävään SPR:n ja Vapepan 
järjestämään valmiuskouluttajakoulutukseen. 
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SUKELTAJA-LEHTI 
 
 
Sukeltaja-lehti jatkoi vuonna 2004 valtakunnan laajimmalle levinneenä 
sukellusharrastuksen tiedottajana. Lokakuun numerosta alkaen 
lähdettiin kokeilemaan ympäri maan ulottuvaa irtomyyntiä hyvin 
varustetuissa lehtipisteissä. Sukeltaja-lehti on laajalevikkisin alan lehti 
Suomessa.  
Mielenkiintoisia sukelluskohteita esiteltiin aina Meksikosta Sudaniin ja 
Islannin mannerlaattojen väliin. Sukellusvarusteita esiteltiin lähes 
jokaisessa lehdessä. Varustetestejä ei resurssien puutteen ja 
testauksen kalleuden vuoksi tehty kuin yhdessä lehdessä. 
Sukellusharrastusta esiteltiin usealta eri osa-alueelta, mm. 
talvisukellusta.  
 
Jouko Laitinen 
 

Talous 
 
Lehden talous toteutui suunnitellusti budjetin mukaan. Lehden 
sivumäärä sovitettiin lehden teeman ja toteutuneen ilmoitusmyynnin 
mukaan. Lehdestä ilmestyi suunnitellusti viisi numeroa. 
 

Lehden tekijät 
 
Lehden valmistaja oli Mediakonsultit viestintätoimisto Oy, uudelta 
nimeltään MCI Press. 
Päätoimittajana toimi Jouko Laitinen. Toimitussihteerin tehtäviä hoiti 
Leena Koivumäki. 
Lehden toimitusneuvostoon kuuluivat Stig Gustavsson, Arto 
Henriksson, Petri Laine ja Mika Rautiainen.  
 

Lehden materiaali 
 
Materiaalihankinta onnistui vaihtelevasti. Koulutukseen ja VA-
valokuvaukseen liittyviä artikkeleita saatiin toivotusti. 
Matkakertomuksia etelän sukelluskohteista tuli niin runsaasti, että 
kaikkia ei voitu vuoden aikana käyttää. Sukelluslääketiedettä 
käsitteleviä artikkeleita ei lehteen saatu ollenkaan.  
Liiton tiedottamiseen riittivät niille varatut sivut kohtuullisesti. 
Valiokunnat eivät koulutusilmoituksia lukuun ottamatta juurikaan 
pyrkineet lehden palstoille. 
MCI Pressin 20 % materiaaliosuuden kattoi pääasiassa mielenkiintoiset 
henkilö- ja lajiesittelyt.  
Lehden visuaalinen ilme kehittyi selvästi, joskaan ei aivan 
kauttaaltaan. Mielenkiintoinen ja tehokas kuvamateriaali sekä 
harmoninen taitto erityisesti pääartikkeleissa teki lehdestä nautittavaa 
luettavaa. Sen sijaan toiminnallisten kuvien löytyminen lähinnä 
seuratason ja Norppasivujen juttuihin tuotti välillä vaikeuksia. 
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Nuorten ja lasten osuus 

 
Norppasivuille tarkoitettua materiaalia oli runsaasti. Lehdessä 
kerrottiin Liiton norppatapahtumista ja -koulutuksista, Sinettiseuroista, 
vuoden valinnoista jne. Myös Nuoren Suomen ja SLU:n lasten 
toimintaa koskevaa tiedotusta referoitiin norppasivuilla. Sivujen jutut 
keräsi ja laati nuorisopäällikkö sekä sivujen toimittaja Sanna 
Kokkonen. 
Lasten kirjoittamien juttujen ja piirrosten saaminen lehteen ei vielä 
toteutunut. 
 

Kokoukset 
 
Toimitusneuvosto kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Kokouksiin 
osallistuivat päätoimittajan ja toimitussihteerin lisäksi myös Liiton 
toiminnanjohtaja Brita Ikävalko (5/2004 saakka) ja hänen jälkeensä 
Sari Nuotio, ilmoitushankkija Veli-Matti Korppi-Tommola, MCI Pressin 
toimitusjohtaja Jyrki Lehto (Sukeltaja-lehden toimituspäällikkö), MCI 
Pressin toimitussihteeri Hanna Saarinen sekä Liiton nuorisopäällikkö 
Sari Häkkinen (10/2004 saakka) ja hänen jälkeensä Heli Laukkarinen. 
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