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PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

Vuosi 2007 oli kehittämisen aikaa. Toimintoja kehitettiin silmälläpitäen seurojen tarpeita.
Tällaisiin kuului muun muassa hanke, jossa kokeilussa pilottiseurojen kanssa selvitettiin jäsenrekisterin parempaa hyödyntämistä. Myös strategiaa valmisteltiin niin, että se on esiteltävissä tämän kevään aikana. Niin ikään Liiton sääntöjä muokattiin vastaamaan paremmin
tulevaa toimintaa.
Avainalueina vuonna 2007 olivat erityisesti seuratoiminnan edellytysten ja siihen liittyvän
viestinnän kehittäminen sekä sukellusturvallisuuden edistäminen.
Vuonna 2007 tai aikaisemmin aloitettuja toiminnan kehittämishankkeita on edelleen meneillään useita. Koska monet näistä kestävät vuosia, ne edellyttävät Liitolta vankkaa taloudellista tilannetta. Tästä syystä Liiton talouden kunnossapitämiseen ja kehittämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota, ja pitkäjänteisen ja tarkan taloudenpidon ansiosta talous onkin
hyvässä kunnossa.
Kiitän kaikkia Liiton jäseniä ja toimiston henkilökuntaa arvokkaasta työstä harrastuksemme
hyväksi.
Jouko Laitinen

ORDFÖRANDES ÖVERSIKT

Året 2007 var en period av intensivt utvecklingsarbete. Målet har varit att stöda klubbarnas
egen verksamhet. Ett av dessa projekt har varit att tillsammans med pilotklubbar utreda
möjligheter att mera effektivt utnyttja de nya möjligheter som vårt medlemsregister erbjuder. Även förbundets strategi förbereddes så att den under våren 2008 kan presenteras för
medlemmarna. Även Förbundets verksamhetsstadga bearbetades så att den bättre motsvarar kommande verksamhetsformer.
Nyckelområdena har varit att utveckla förutsättningarna för klubbverksamheten, förbättra
informationen och kommunikationen samt att främja dyksäkerheten.
Under året pågick flera nya och äldre utvecklingsprojekt. Eftersom många av dem tar flera
år i anspråk måste Förbundet för att säkerställa deras dem ha en stabil ekonomi. Därför har
man fäst speciell vikt vid att den ekonomiska basen nu och i framtiden är sund och stabil.
Tack vare detta långsiktiga och omsorgsfulla arbete är Förbundets ekonomi i gott skick.
Jag tackar förbundets alla medlemmar och hela dess personal för ett värdefullt arbete för
vår hobby.
Jouko Laitinen
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1. Järjestötoiminta
1.1 Organisaation kuvaus
Sukeltajaliitto ry, Finska dykarförbundet rf on perustettu vuonna 1956, ja se on pohjoismaisista sukellusliitoista vanhin ja kooltaan suurin. Liiton epävirallinen englanninkielinen nimi on
Finnish Divers’ Federation. Liiton kotipaikka on Helsinki.

TOIMINTA-AJATUS
Liiton tarkoituksena on kehittää ja valvoa sukelluksen harrastus- ja kilpailutoimintaa sekä
toimia jäsenseurojensa yhdyssiteenä ja edunvalvojana. Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Liitto edistää suvaitsevaisuutta,
tasapuolisuutta, sukupuolten välistä tasavertaisuutta sekä terveitä ja raittiita elämäntapoja.
Liitto edistää luonnon ja vedenalaisen kulttuuriympäristön suojelua.

ORGANISAATION RAKENNE

Vuosikokous syksy/kevät

Hallitus



Työvaliokunta

Uppopallovlk

Tekninen vlk

Toimisto

Sukelluskalastusvlk

Nuorisovlk

Vapaasukellusvlk

Strategiavlk

Räpyläuintivlk

Turvallisuusvlk

Toimitusneuvosto

Alueet

Liittokouluttajat

KOKOUKSET
Liitolla on kaksi varsinaista kokousta: kevätkokous ja syyskokous. Äänestyksissä seuroilla on
käytössään yksi ääni jokaista jäsenmääränsä alkavaa kymmenlukua kohden.
Kevätkokouksessa esitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Kokous päättää myös seuraavan vuoden jäsenmaksuista ja ehdollepanotoimikunnan asettamisesta.
Syyskokouksessa vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä
valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi
kerrallaan.

KEVÄTKOKOUS 21.4. Helsinki, Huolintatalo
Liiton kevätkokouksessa oli edustettuna 18 seuraa kokonaisäänimäärän ollessa 298. Kokouksen puheenjohtajana toimi Perry Suojoki Sukellusseura H2O ry:stä.
Kokouksessa esiteltiin vuoden 2006 toimintakertomus ja tilinpäätös vahvistettiin. Tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Valittiin ehdollepanotoimikunta, jonka puheenjohtajana toimi Rauno Vihriälä.
Kokous vahvisti vuoden 2008 jäsenmaksuiksi:
Aikuiset (vuonna 1993 ja aiemmin syntyneet) 22 euroa
Norpat (vuosina 1994–2001 syntyneet) 10,50 euroa
Kuutit (vuonna 2002 tai sen jälkeen syntyneet) ovat ilmaisia
Henkilöjäsenen jäsenmaksu on 65 euroa. Yhteisöjäsenellä ei ole erillistä jäsenmaksua. Tukijäsenen jäsenmaksu on 1000 euroa.

SYYSKOKOUS 20.10. Vantaa, Heureka
Syyskokouksessa oli edustettuna 22 seuraa kokonaisäänimäärän ollessa 305. Kokouksen
puheenjohtajana toimi Riika Saarela Saimaan Norpat Urheilusukellusseura ry:stä.
Kokous hyväksyi yksimielisesti esitetyt vuoden 2008 toimintasuunnitelman ja talousarvion.
Hallitukseen valittiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi:
Kari Back		
Rovaniemi
(uusi)
Markus Korpela
Helsinki		
(jatkokausi)
Jorma Onjukka
Varkaus		
(jatkokausi)
Lilli Pykäläinen
Lappeenranta
(uusi)
ja varajäseneksi
Miikka Männistö
Espoo		
(uusi)
		
Hallituksessa jatkavat edelleen seuraavan kauden Liiton puheenjohtaja Jouko Laitinen sekä
Pekka Kaikumo, Kari Lainio, Tero Sandberg ja Jyrki Sariola.

LIITON LUOTTAMUSELIMET
HALLITUS
Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan Liiton puheenjohtajaksi. Hallituksessa on hänen lisäkseen kahdeksan varsinaista ja kaksi varajäsentä. Hallituksesta puolet on vuosittain erovuo-



rossa ja varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen ehdokasasettelussa pyritään
hakemaan henkilöitä, jotka edustavat tasapuolisesti jäsenkuntaa alueellisesti, sukupuolijakaumaltaan ja muulta taustaltaan. Hallitus kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa.

Hallitus
•
•
•
•
•
•

edustaa jäsenistöä, vastaa toiminnasta ja taloudesta sekä toimii järjestön edunvalvojana
ohjaa ja valvoo harrastussukelluksen kehitystä
ohjaa ja valvoo toiminnan laatua
ohjaa ja valvoo eettisten sääntöjen noudattamista
ohjaa ja valvoo antidoping-ohjelman toteuttamista ja
ohjaa ja valvoo tasavertaisuuden toteuttamista Liiton toiminnassa

Hallituksen kokoonpano, vastuualueet ja osallistuminen kokouksiin 2007:
Kaikumo Pekka, varapuheenjohtaja
Korpela, Markus
		
Laine, Pasi, varajäsen
		
Lainio, Kari
		
Laitinen, Jouko, puheenjohtaja
Laukkarinen, Heli
Onjukka, Jorma
Pöntinen, Matti, varajäsen
Riikonen, Riku
			
Sariola, Jyrki, varapuheenjohtaja
Sandberg Tero

seurayhteistyö		
koulutus			
erityisryhmät		
aikuisliikunta		
talous			
nuorisotoiminta 		
koulutus			
turvallisuus		
kilpailutoiminta		
markkinointi		
markkinointi		

Helsinki		
4/6
Espoo		
4/6
Lahti		
1/6
Nurmijärvi	6/6
Halli		6/6
Järvenpää
3/6
Varkaus		6/6
Lappeenranta
1/6
Hämeenlinna
4/6
Tuusula
5/6
Lohja		6/6

Nuotio Sari, sihteeri								6/6
Heli Laukkarinen jätti paikkansa hallituksessa tultuaan valituksi Liiton nuorisopäälliköksi.

TYÖVALIOKUNTA
Liiton puheenjohtajisto ja toiminnanjohtaja muodostavat työvaliokunnan, ja se suorittaa hallituksen sille antamia erillistehtäviä.
Työvaliokunta piti vuoden 2007 aikana neljä varsinaista kokousta ja teki valmistelutyötä hallitukselle. Valiokunta käynnisti Liiton sääntömuutoksen valmistelun. Valiokuntaan kuuluivat
Jouko Laitinen, Pekka Kaikumo, Jyrki Sariola ja Sari Nuotio.

TEKNINEN VALIOKUNTA
Valiokunnan kouluttajakoulutus toteutettiin lähes toimintasuunnitelman mukaisesti. Vuoden
2007 kehittämisprojekteista osa vietiin loppuun ostopalveluna. Sukellus-kirja uudistettiin valiokunnan ohjauksessa ja uusi RGBM-nousutaulukko otettiin käyttöön. Sukeltajan terveysselvitysmenettelyä uudistettiin yhteistyössä Suomen Sukellus- ja Ylipainelääketieteellisen
Yhdistyksen kanssa.
-Marko Kauppinen

Valiokunnan toimialue
Tekninen valiokunta kehittää ja valvoo laitesukelluskoulutusta ja sukellusturvallisuutta.

Valiokunnan toiminnan painopisteet
•
•



kouluttajakoulutus
vuonna 2006 aloitettujen jatko-, erikois- ja tekniikkasukelluskurssien kehittämisprojektien loppuun saattaminen

Valiokunnan kokoonpano
Aho Mikko
Kauppinen Marko, puheenjohtaja
Kivisaari Yrjötapio
Lainio Kari
Savolainen Kari
Suojoki Perry, varapuheenjohtaja

Lohja
Tampere
Helsinki
Nurmijärvi
Joensuu
Espoo

Valiokunta kokoontui neljä kertaa ja piti kaksi puhelinkokousta.

Liittokouluttajat
Back Kari
Häkkinen Esa
Ilksöz Cem
Keto-Timonen Riikka
Korpela Markus
Onjukka Jorma
Tuunainen Virpi
Tähtiharju Juha

Rovaniemi
Porvoo
Jyväskylä
Helsinki
Espoo
Varkaus
Helsinki
Helsinki

NUORISOVALIOKUNTA
Nuoret Pinnan Alle -hankkeen myötä nuorisovaliokunta tarjoaa nyt seuroille mahdollisuutta
järjestää monipuolista sukellusharrastustoimintaa norppaiän ylittäneillekin. DVD ja opasvihko ovat löytäneet tiensä jo useaan seuraan, ja vuoden 2008 aikana tullaan jakamaan
loputkin paketit seuroille. Kummiseuratoiminta otettiin seuroissa hyvin vastaan. Toiminta
lähti käyntiin, mutta jäi aikatauluongelmien takia lähinnä sähköpostien vaihdoksi. Jatkossa
yritetään saada enemmän alueellisia kummeja mukaan toimintaan.
-Lilli Pykäläinen

Valiokunnan toimialue
•
•

Lasten ja nuorten sukellustoiminnan kehittäminen
Snorkkelisukellustoiminnan ja –koulutuksen kehittäminen

Valiokunnan toiminnan painopisteet
•
•

Nuoret Pinnan Alle -hanke
Kummiseuratoiminta

Valiokunnan kokoonpano
Heikkinen Petri
Huupponen Sirpa
Laine Anu
Lybeck Patrick
Mantere Ossi
Pykäläinen Lilli, puheenjohtaja
Torkkeli Laura

Jyväskylä
Pieksämäki
Tampere
Espoo
Pori
Lappeenranta
Tampere

Valiokunta kokoontui kuusi kertaa ja piti yhden puhelinkokouksen.

Ohjaaja- ja kouluttajakouluttajat
Häkkinen Sari
Kärkkäinen Anu
Laine Anu
Laine Susanna
Laukkarinen Heli
Pykäläinen Lilli
Savolainen Irene

Porvoo
Järvenpää
Tampere
Helsinki
Järvenpää
Lappeenranta
Espoo



UPPOPALLOVALIOKUNTA
Valiokunnan tavoite lisätä nuorten uppopallon harrastamista ei toteutunut täysin. Nuorisotoiminnan lisäämiseen on syytä paneutua tarmokkaasti tulevana vuonna. Toisaalta positiivista
kehitystä on pitkän aikaa poissa olleen 2. divisioonan paluu. Tavoiteltu maailmanmestaruus
saatiin vihdoin Suomeen.
-Saija Jokinen

Valiokunnan toimialue
•
•
•

kehittää lajia
kehittää ja ylläpitää uppopallon kilpailujärjestelmää ja valmennusta
tehdä antidopingtyötä

Valiokunnan toiminnan painopisteet
•
•

nuorisotoiminnan kehittäminen
osallistuminen MM-kilpailuihin Barissa, Italiassa

Kilpailutavoitteet
•
•

MM-kulta miesten maajoukkueelle
mitalisija MM-kilpailuissa naisten maajoukkueelle

Valiokunnan kokoonpano
Ilksöz Seda
Jokinen Saija, puheenjohtaja
Kokkola Jari
Riikonen Rami
Riikonen Riku
Silvola Petteri
Slotte Kira

Jyväskylä
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Hämeenlinna
Tampere

Valiokunta kokoontui kahdeksan kertaa ja piti yhden puhelinkokouksen.

RÄPYLÄUINTIVALIOKUNTA
Nuorisotoiminnassa valiokunnan harrastemanageri Timo Suominen kiersi seuroissa esittelemässä räpyläuintia. Janne Toivola täydensi tätä toimintaa Koillis-Suomessa ja Sami Sorri
Kirkkonummella. Räpyläuintivalmentaja taso II ja tuomarikurssi ovat kehitteillä. Kilpailutavoitteet lähes saavutettiin.
-Kalevi Turkka

Valiokunnan toimialue
•
•
•

kehittää räpyläuintia lajina
kehittää ja ylläpitää räpyläuinnin kilpailujärjestelmää ja valmennusta
tehdä antidopingtyötä

Valiokunnan toiminnan painopisteet
•
•
•
•

nuorisotoiminta
harrastajamäärän kasvattaminen
valmentaja- ja tuomarikoulutus
kansainvälinen toiminta

Valiokunnan kokoonpano
Kotikuusi Marja-Liisa
Lehtola Hannele
Rehnbäck Kalervo
Suominen Timo
Turkka Kalevi, puheenjohtaja
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Kouvola
Riihimäki
Korppoo
Kuusankoski
Tampere

Valmennusryhmä:
Korja Juha
Salmela Johanna
Toivola Janne

Valkeala
Kerava
Sotkamo

Valiokunta piti kolme kokousta.

VAPAASUKELLUSVALIOKUNTA
Koulutuksen kehittäminen eteni hyvin, ja vuonna 2008 käyttöön otettavat koulutusstandardit ja esitysmateriaalit ovat hyvällä mallilla. Yhteistyö turvallisuus- ja pelastuskoulutuksessa
Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto ry:n kanssa jäi aiottua vähäisemmäksi. Kilpailujen suhteen vuosi oli vaihteleva. Hallimaailmanmestaruuskisoista ei saatu mitaleita, mutta
syvyyssukelluksen MM-kilpailuissa Susanna Saari voitti hopeaa.
-Simo Kurra

Valiokunnan toimialue
•
•
•

kehittää lajia ja koulutusta sekä lisätä tietoisuutta vapaasukelluksesta
kehittää ja ylläpitää kilpailujärjestelmää ja valmennusta
tekee antidopingtyötä

Valiokunnan toiminnan painopisteet
•
•

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

Valiokunnan kokoonpano
Kurra Simo, puheenjohtaja
Lahtinen Kimmo
Rajala Kalle
Saari Susanna

Tampere
Jyväskylä
Tampere
Lahti

Valiokunta kokoontui kerran ja piti puhelinpalavereita noin kahden kuukauden välein.

SUKELLUSKALASTUSVALIOKUNTA
Lajin tiedottamista kehitettiin ja se tuotti tuloksia. Kilpailujen järjestäjävastuun selkeytys
toi helpotusta kilpailujen järjestelyihin. Valiokunta jatkoi nuorisotoiminnan kehittämistä ja
nuorille suunnattujen harjoitusmuotojen suunnittelua. Introsukelluksia järjestettiin ja nuorisotapahtumissa esitelty allasammunta sai suuren suosion, joten sitä tullaan kehittämään
edelleen. Kilpailullisesti kausi tarjosi onnistumisia kun Suomeen tuli sekä yksilömestaruus ja
joukkuekulta PM-kilpailuissa.
-Ville Lahikainen

Valiokunnan toimialue
•
•
•

kehittää lajia
kehittää ja ylläpitää kilpailujärjestelmää ja valmennusta
tekee antidopingtyötä

Valiokunnan toiminnan painopisteet
•
•
•
•
•

kilpailutoiminnan kehittäminen kotimaassa
lajin turvallisuuden kehittäminen
kansainvälinen yhteistyö
nuorisotoiminnan kehittäminen
lajin esittely seuroille
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•
•
•

lajidokumentointi sekä lajin tunnettuuden ja arvostuksen lisääminen
kansainväliset kilpailut
turvallisuussäännöstön ja ohjeistuksen jakelu

Valiokunnan kokoonpano
Helle Jani
Lahikainen Ville, puheenjohtaja
Nousiainen Aki
Salakari Tapio
Salin Tero

Vantaa
Helsinki
Rauma
Turku
Helsinki

Valiokunta kokoontui virallisesti kaksi kertaa ja keskusteli lisäksi asioista sähköpostitse ja
kilpailutapahtumien yhteydessä. Maaliskuun kokous Raumalla järjestettiin yhdessä kilpailuja
järjestävien seurojen edustajien kanssa.

TURVALLISUUSVALIOKUNTA
Tavoitteet toteutuivat pääosin toimintasuunnitelman mukaisesti. Viranomaisyhteistyö ja
Vapepa–toiminta kehittyivät hyvin ja sukeltajien arvostus kasvoi sidosryhmiemme keskuudessa. Sukeltajapäivät toteutuivat suunnitellusti ja osallistujamäärä oli hyvä. Tapahtumaraportoinnin uudistus saatiin hyvin käyntiin. Valiokunnat uudistivat Turvaohjeen turvallisuusvaliokunnan ohjauksessa. DAN-ensiapukoulutus käynnistyi panostamalla koulutuskaluston ja
-materiaalin hankintaan ja omien kouluttajien kouluttamiseen.
-Markku Leinonen

Valiokunnan toimialue
•
•
•
•
•
•

kehittää ja organisoi vapaaehtoisen pelastuspalvelun sukellustoimintaa
järjestää Sukeltajapäivät
kehittää tapahtumaraportointia
kehittää erityisryhmien sukellusta
antaa turvaohjeita
tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa

Valiokunnan toiminnan painopisteet
•
•

Sukeltajaliiton ensiapukoulutuksen käynnistäminen
Turvaohjeuudistuksen loppuun saattaminen

Valiokunnan kokoonpano
Elijoki Merja
Leinonen Markku, puheenjohtaja
Olkkonen Erno
Onjukka Jorma
Pöntinen Matti
Savolainen Kari

Valkeakoski
Joensuu
Espoo
Varkaus
Lappeenranta
Joensuu

Lisäksi Rauno Vihriälä toimi valiokunnan erityisasiantuntijana. Valiokunta kokoontui viisi kertaa.

Ensiapukouluttajien kouluttajat
Kivisaari Yrjötapio				
Lainio Kari					
Onjukka Jorma				
Pykäläinen Lilli				
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Helsinki
Nurmijärvi
Varkaus
Lappeenranta

STRATEGIAVALIOKUNTA
Tekee strategian valmistelutyötä ja muita erillistehtäviä.

Valiokunnan kokoonpano
Laitinen Jouko				
Halli
Nuotio Sari				
Helsinki
Rasila Tommi				
Tampere
Rautiainen Mika			
Espoo
Sandberg Tero				
Lohja
Vikman Timo				
Tampere
		
Strategiavaliokunta kokoontui viisi kertaa. Strategian valmistelua käsiteltiin myös valiokuntien, toimiston henkilökunnan ja hallituksen yhteisessä suunnittelukokouksessa.

LIITON TOIMISTO
•
•
•
•
•

palvelee jäsenistöä
pitää yhteyttä sidosryhmiin
huolehtii Liiton taloudesta
hallinnoi Liiton toimintaa
tukee ammatillisesti valiokuntien toimintaa

Liiton toimisto sijaitsee Länsi-Pasilassa, Helsingissä. Liitolla on neljä kokopäiväistä ja yksi
puolipäiväinen toimihenkilö. Kevään 2007 aikana toimistolla oli työharjoittelussa tietotekniikka-alan opiskelija.

TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT
Toiminnanjohtaja
•
•
•
•

vastaa Liiton yleisjohdosta hallituksen ja työvaliokunnan ohjeiden mukaan
vastaa Liiton järjestö- ja yhteiskuntasuhteista
toimii hallituksen ja työvaliokunnan esittelijänä
hoitaa kansainvälisiä yhteyksiä

Koulutuspäällikkö
•
•
•
•

johtaa Liiton koulutustoiminnan kehittämistä
on valiokuntien käytettävissä koulutuksen asiantuntijana
osallistuu sukellusnormien ja -standardien kehittämiseen
toimii toiminnanjohtajan sijaisena

Nuorisopäällikkö
•
•

johtaa Liiton nuorisotoiminnan kehittämistä
on valiokuntien käytettävissä lasten ja nuorten toiminnan asiantuntijana

Jäsensihteeri
•
vastaa jäsenpalvelusta
•
vastaa ATK-rekisteristä
•
vastaa Liiton kotisivujen päivittämisestä
			

Toimitussihteeri
•
•

vastaa Sukeltaja-lehden sisällön kokoamisesta ja yhteyksistä kirjoittajiin
toimii muun tiedottamisen tukena

Liiton toimihenkilöt ovat:
Toiminnanjohtaja
Koulutuspäällikkö

Sari Nuotio
Mika Rautiainen
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Nuorisopäällikkö
			
Jäsensihteeri 		
Toimitussihteeri

Kari Malvinen äitiyslomasijaisena 31.5. asti, Sari Häkkinen 12.8.
asti ja Heli Laukkarinen 1.10. alkaen
Riku Verkkomäki
Kristiina Karila

JÄSENYYDET SEKÄ KOTIMAISET EDUSTUKSET JA
YHTEISTOIMINTA
Sukeltajaliitto on jäsenenä seuraavissa järjestöissä:
Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS)
European Underwater Federation (EUF)
Kuntoliikuntaliitto Kunto ry
Nuori Suomi ry
Suomen Liikunta ja Urheilu ry (SLU)
Suomen Olympiakomitea ry
Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto ry (SUH)
Urheilutyönantajat ry
Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu (Vapepa)

Liitolla on vuoden 2007 aikana ollut seuraavia kotimaisia edustuksia:
Liikunnan ja urheilun nuorisokomitea (Anni Pykäläinen, kausi 2006–2007)
SLU:n edustaja Urheilun oikeusturvalautakunnassa (Helena Jaatinen)
Suomen Olympiakomitean valtuuskunta (Jouko Laitinen, Sari Nuotio)
Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliiton hallitus (Heli Laukkarinen)
Ulkoilufoorumi (Sari Nuotio)
Urheilutyönantajat ry:n hallitus (Sari Nuotio)
Vapepan keskustoimikunta ja työvaliokunta (Rauno Vihriälä)
Nuori Suomi seura- ja lajiliittopalvelut -johtoryhmä (Sari Nuotio)

Liitto on ollut mukana seuraavissa yhteistyöhankkeissa:
Suomi Vesille – Vesiliikuntalajiliittojen ja vesiturvallisuudesta vastaavien viranomaisten yhteistyöhanke (Sari Nuotio).
Ammattilaisen käsikirja jokamiehen oikeuksista, yhteistyössä Ulkoilufoorumin kanssa.

KANSAINVÄLISET EDUSTUKSET JA YHTEISTOIMINTA
Liitto isännöi pohjoismaisten liittojen kokousta Helsingissä 27.–28.1. Kokoukseen osallistui
kutsuttuna Norjan, Ruotsin ja Tanskan liittojen edustajien lisäksi myös Irlannin Liiton edustaja. Kokous valmisteli esityksiä CMAS:n yleiskokoukselle.
Liiton varapuheenjohtaja Pekka Kaikumo osallistui Norjan liiton 50-vuotisjuhlaan huhtikuussa.
Liiton puheenjohtaja Jouko Laitinen osallistui Roomassa 26.–28.5.2007 pidettyyn CMAS Europen ja CMAS:n yleiskokoukseen.
Liiton hallituksen jäsen Riku Riikonen toimi CMAS:n uppopallovaliokunnassa.
Vapaasukellusvaliokunnan puheenjohtaja Simo Kurra ja Kimmo Lahtinen toimivat AIDA:n
(Association Internationale pour le Développement de l’Apnée) koulutusvaliokunnassa.
Heli Laukkarinen Liiton hallituksen edustajana sekä Liiton ohjaajia ja nuoria osallistui kesäkuussa Tanskan liiton järjestämälle snorkkelisukellusleirille.
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Koulutuspäällikkö Mika Rautiainen osallistui marraskuussa NAUI:n (National Association of
Underwater Instructors) Suomen edustajana NAUI alue-edustajien (Regional Representative) päivitysseminaariin Hollannissa.
Toiminnanjohtaja Sari Nuotio osallistui elokuussa ensimmäistä kertaa järjestettyihin sukelluslajien suurkisoihin, CMAS Games:hin, Italian Barissa.
Sari Nuotio oli marraskuussa kutsuttuna seuraamassa kansainvälistä sukelluskuvauskilpailua
Israelissa, Eilatissa.

LIITON JÄSENMÄÄRÄ
Vuosi 2007 oli Liiton 51. toimintavuosi. Jäsenmäärä vuoden 2007 lopussa oli 11 668 jäsentä,
joista miehiä oli 78 % ja naisia 22 %. Jäsenistä alle 19-vuotiaita oli 18 %.
Vuoden 2007 aikana joukko pieniä seuroja päätti jäsenyytensä toiminnan hiipuessa. Tästä
huolimatta Liiton kokonaisjäsenmäärä kasvoi edellisvuodesta hieman.
Seuraavien yhdistysten jäsenyys Liitossa päättyi: Divetronix, Gospel Divers, Harjunalustan
urheilusukeltajat, Heinolan Sukeltajat, Helsingin Invalidien Sukelluskerho Nautilus, Helsingin
Palolaitoksen Urheilusukeltajat, Hämeenlinnan Uimaseura, Ikhtys-Divers, Jedi Diving, Nekton, Padasjoen Urheilusukeltajat, Pro Pelago, Riihimäen Uimaseura ja Vantaanjoen Sukeltajat.
Kesälahden Urheilusukeltajat päätti toimintansa ja kesälahtelaiset ja kiteeläiset aloittivat
toiminnan uuden yhteisen seuran puitteissa – Kiteen Urheilusukeltajien nimi muuttui KeskiKarjalan sukeltajiksi.
Vuoden 2007 aikana hyväksyttiin Liiton jäseneksi Aboa Aquanauts, Divers Club Alavus, Kajaanin Uimaseuran sukellusjaosto, Kirkkonummen Uimaseura, Merikarvian VPK ja Sukellusseura Jyväskylä Laitesukeltajat.
Sukelluskoulu Villa hyväksyttiin Liiton yhteisöjäseneksi. Liitolla on kaksi yhteisöjäsentä.
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LIITON TALOUS
Liiton talous on pitkäjänteisen toiminnan tuloksena vakaalla pohjalla ja eri toiminta-alueilla
pysyttiin vuoden 2007 aikana hyvin suunnitelmien puitteissa. Vuoden 2007 tilinpäätös on 5
848 euroa ylijäämäinen. Omatoimisen varainhankinnan nettotulos oli 332 793 euroa, kun se
vuonna 2006 oli 292 977 euroa. Saatujen avustusten määrä kasvoi edellisvuodesta. Opetusministeriön toiminta-avustuksen lisäksi saatiin OPM:n erityisavustus sukellusturvallisuusprojektille, SPR:ltä tukea Vapepa-toimintaan, Nuorelta Suomelta kehityshankerahoitusta ja
OPM:n matka-avustus sukelluslajien CMAS Games -kilpailutapahtumaan. Nämä avustukset
olivat yhteensä 140 200 euroa. Tärkeimmät tilinpäätöstiedot löytyvät liitteinä toimintakertomuksen lopusta.

MARKKINOINTI- JA TIEDOTUSTOIMINTA
Sukeltajaliitolta tilattiin artikkeli sukeltamisesta harrastuksena Mitä Missä Milloin 2008 -kirjaan. Artikkelin kirjoittivat Mika Rautiainen ja Perry Suojoki. Liitto oli mukana jakamassa
sukellustietoutta majakkalaiva m/s Hyökyn järjestämässä kypäräsukellusnäytöksessä Helsingissä 12.5.07. Sukeltajaliitto osallistui Kuntoliikuntaliiton Kunnon laiva -risteilylle esittelemällä sukellusharrastusta. Yhteistyötä tehtiin myös Työpaikkaliikunnan festivaalissa Espoossa 1.9.07, jossa Sukellusseura Nousu ry järjesti introsukelluksia. Sukeltajaliitto toimitti
artikkeleita sukelluksesta ja sen kilpailulajeista Luonnossa.net-verkkosivustolle. Sukellusseurat ovat olleet mukana paikallisissa Suomi vesille -tapahtumissa, joissa mm. viranomaiset
ja vesiliikuntaliitot ovat esitelleet toimintaansa. Lisäksi Liitto on pyrkinyt löytämään sopivia
sukelluksen asiantuntijoita median edustajien tarpeisiin
Sukellusseurat olivat aktiivisesti mukana 6.12. järjestetyssä Pohjoismaisessa yösukellustapahtumassa. Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Islannissa ja Virossa sukelsi samanaikaisesti yhteensä 1859 sukeltajaa 138 eri sukelluskohteessa. Kyseessä oli suurin raportoitu yhtäaikainen yösukellustapahtuma ja sitä on tarjottu Guinnessin ennätysten kirjaan
yösukelluksen maailmanennätyksenä. Suomessa itsenäisyyspäivän yösukellukseen osallistui
239 sukeltajaa 13 eri sukelluskohteessa.
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SUKELTAJA-LEHTI
Liitto julkaisee viisi kertaa vuodessa ilmestyvää Sukeltaja-lehteä, joka tavoittaa kaikki jäsenet. Lehti on ollut myös PR-tarkoituksessa irtolehtimyynnissä vuoden 2004 lopusta lähtien.
Lehden toimittamisesta tehdyn tarjouskilpailun perusteella tehtiin sopimus uuden tekijän,
Kumppania Oy:n kanssa vuoden 2007 alusta lähtien ja toimistolle palkattiin puolipäiväinen
toimitussihteeri joulukuun 2006 alusta.

Toimitusneuvoston kokoonpano
Gustavsson Stig
Laitinen Jouko, päätoimittaja
Karila Kristiina
Korppi-Tommola Veli-Matti
Mannerkoski Pasi
Rautiainen Mika
Räty Iida
Toimitusneuvosto kokoontui viisi kertaa. Kokouksissa olivat lisäksi läsnä Kumppania Oy:n
edustaja Susanna Kallama ja toiminnanjohtaja Sari Nuotio.

TIEDOTTEET
Kouluttaja-tiedote
•
•
•

Ilmestyi kaksi kertaa.
Julkaistiin yhteistyössä nuorisovaliokunnan, vapaasukellusvaliokunnan, 		
turvallisuusvaliokunnan ja teknisen valiokunnan kanssa.
Jaeltiin sähköpostitse snorkkelisukelluskouluttajille, vapaasukelluskouluttajille, lähikouluttajille ja laitesukelluskouluttajille, ja julkaistiin lisäksi Liiton verkkosivuilla.

Norppaposti
•
•
•

Nuorisovaliokunnan julkaisema, seurojen nuorisovastaaville suunnattu Norppapostitiedote jaettiin sähköpostitse.
Lisäksi se julkaistiin Liiton verkkosivuilla.
Norppaposti keskittyy käsittelemään erityisesti 3–15-vuotiaiden lasten ja 		
nuorten sukellus- ja vesiliikuntakoulutukseen liittyviä kysymyksiä.

Muu tiedotustoiminta
•
•

•

Valiokunnat ovat tiedottaneet itse tapahtumistaan ja uutisistaan.
Uppopallovaliokunnan pääasiallinen tiedotuskanava oli valiokunnan oma 		
internetsivusto Liiton sivujen ulkopuolella. Sivuille on pyritty keräämään kaikki 		
materiaali uutisista ottelutuloksiin. Sivuilla on myös aktiivinen keskustelufoorumi.
Sarjojen ja maajoukkueleirien tiedottamiseen uppopallovaliokunta käytti sähköpostia.
Teksti-tv:tä käytettiin yksittäisten ottelutulosten tiedottamiseen, kuten myös 		
muutamia sanomalehtiä.
Vapaasukelluksen MM-kisojen kulkua Sloveniassa ja Egyptissä joulukuussa pääsi seuraamaan maajoukkueen blogin kautta.

ANSIOITUNEET VUONNA 2007
Vuoden Seura
Vakka-Suomen Urheilusukeltajat ry, Uusikaupunki

Vuoden Sukeltaja
Miesten uppopallon maailmanmestarijoukkue

Vuoden Uppopalloilija
Tomi Suomalainen

Riihimäen Urheilusukeltajat ry
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Vuoden Sukelluskalastaja
Tero Salin

Team Kampela ry

Vuoden Räpyläuimari
Terhi Ikonen

Tampereen Urheilusukeltajat ry

Vuoden Norppaohjaaja
Tuula Viikari

Riihimäen Urheilusukeltajat ry

Vuoden Norppa
Oskari Saksala

Rauma Repola Diving Club ry

Vuoden Vapaasukeltaja
Antero Joki

Lahden Urheilusukeltajat ry

VUONNA 2007 MYÖNNETYT MUUT HUOmIONOSOITUKSET
Sukeltajaliiton standaari
Pynnönen Juha			
Pynnönen Veli-Matti			

Sukellusseura Vesikot ry
Sukellusseura Vesikot ry

Sukeltajaliiton hopeinen ansiomitali ja -merkki
Backa Henrik				
Hietikko Asko				
Hynynen Taavi				
Kantola Krista				
Ketonen Tuomo			
Mettälä Juuso 				
Raivio Matti 				
Ruuhimäki Aarni 			
Suominen Timo			
Taskinen Seppo			

Närpes Sportdykare Scuba 77 ry
Närpes Sportdykare Scuba 77 ry
Sukellusseura Vesikot ry
Finnish Diving Team ry
Sukellusseura Vesikot ry
Oulun Vesimiehet ry
Finnish Diving Team ry
Sukellusseura Vesikot ry
Sukellusseura Vesikot ry
Sukellusseura Vesikot ry

Sukeltajaliiton pronssinen ansiomitali ja -merkki
Backa Jonas				
Bäckström Bo				
Glan Tero				
Lassila Pasi				
Lehtonen Tero				
Lehtinen Timo				
Lindeman Jan				
Maris Karl-Gustav			
Nybacka Jonas			
Nystén Johan				
Paasi Ismo				
Partanen Saku				
Perätalo Minna			
Rosendahl Stig			
Saari Susanna
Saartia Aki				
Salminen Tommi			
Sippola Hanna				
Sippola Tapio				
Sorvali Toni				
Tervolin Jesse				
Torkkeli Laura 			
Vallittu Ari				
Vauhkonen Miia			

Närpes Sportdykare Scuba 77 ry
Närpes Sportdykare Scuba 77 ry
Kotka Divers ry
Oulun Vesimiehet ry
Hämeenlinnan Urheilusukeltajat ry
Hämeenlinnan Urheilusukeltajat ry
Närpes Sportdykare Scuba 77 ry
Närpes Sportdykare Scuba 77 ry
Närpes Sportdykare Scuba 77 ry
Närpes Sportdykare Scuba 77 ry
Kotka Divers ry
Kotka Divers ry
Sukellusseura Vesikot ry
Närpes Sportdykare Scuba 77 ry
Kotka Divers ry
Oulun Vesimiehet ry
Sukellusseura Vesikot ry
Sukellusseura Vesikot ry
Sukellusseura Vesikot ry
Sukellusseura Vesikot ry
Rauma-Repola Diving Club ry
Sukellusseura Vesikot ry
Oulun Vesimiehet ry

CMAS P4-sukeltaja
Kinnunen Ilkka			
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Kotka Divers ry

CMAS plate
Niemi Vesa				

Sukellusseura Vesikot ry

Jouko Laitiselle myönnettiin Suomen Olympiakomitean ansiomitali Olympiakomitean 100vuotisjuhlassa. Lahden kaupunki myönsi Susanna Saarelle kaupungin kultaisen ansiomitalin
MM-kisamenestyksen johdosta.

1.2 Liiton strategiset tavoitteet ja toimenpiteet
Toiminnan strategiset lähtökohdat
Sukellusharrastus soveltuu monipuolisuutensa ansiosta lähes kaikille. Sukelluksen voi aloittaa hyvin nuorena, ja sitä voi jatkaa vanhuusikään asti.
Yhteiskunnallisesti erityisen merkittävää on harrastussukeltajien toiminta vapaaehtoisessa
pelastuspalvelussa ja vedenalaisen ympäristön ja kulttuuriperinnön suojelussa ja tutkimuksessa.
Toiminnan jatkuvuuden ja pitkäjänteisyyden varmistamiseksi Sukeltajaliittoa on määrätietoisesti kehitetty taloudellisesti itsenäiseksi ja vahvaksi. Liitto ei ole ottanut hallitsemattomia
tai ennalta arvioimattomia taloudellisia riskejä. Kaikki merkittävät taloudelliset toimenpiteet
ovat perustuneet strategiaan ja toimintasuunnitelmiin sekä talousarvioihin. Sukeltajaliitto
hyödyntää toiminnassaan ja päätöksenteossaan erilaisuutta, uusia näkemyksiä ja nuoruutta.

LIITON TAVOITETILA JA ARVOT
Sukeltajaliitto on strategiansa ”Sukeltaja 2008” mukaisesti kasvava ja yleisesti tunnettu,
aktiivisesti sukeltamisesta tiedottava, nuoria kiinnostava, nykyaikainen sukeltajien yhteenliittymä.
Sukeltajaliiton ja sen jäsenten toimintaa ohjaavat:
•
Vastuuntunto: Sukeltaja tuntee vastuunsa sukellusparista, oppilaista, sukellus-		
ryhmästä, muista ihmisistä, sukellusturvallisuudesta ja ympäristöstä.
•
Tasapuolisuus: Sukeltajaliiton toiminta on eettisesti korkeatasoista ja tasavertaisuutta
korostavaa.
•
Laadukkuus: Sukeltajaliiton toiminta, viestintä, materiaalit ja palvelut ovat 		
korkealaatuisia ja asiantuntevia.

AVAINALUEET VUONNA 2007
Toiminnan avainalueet vuonna 2007 olivat:
•
Seuratoiminnan edellytysten kehittäminen
•
Viestinnän kehittäminen
•
Sukellusturvallisuuden edistäminen

LAPSET JA NUORET
Sukeltaminen on seikkailullinen ja luonnonläheinen harrastus, joka tekee vesielementistä
lapselle ja nuorelle turvallisen ystävän. Sukellusharrastus edistää terveitä elämäntapoja ja
kasvattaa sosiaalisuuteen ja vastuullisuuteen.
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Laite- ja vapaasukelluksesta, sukelluksen kilpailulajeista ja muista sukellusharrastuksen pitkäjänteistä jatkamista tukevista toimintamahdollisuuksista tiedottavaa aineistoa on lisätty
nuorille ja ohjaajille jaettavaan materiaaliin. Valiokuntien yhteistyönä on kehitetty lapsille
ja nuorille suunnattuja pelilajeja. Seuroja on opastettu ja neuvottu ohjaajarekrytointiin ja
-koulutukseen.
Sinettiseurajärjestelmää uudistettiin ja sinettiseurojen hakuaikaa sekä auditointikäytäntöä
yhtenäistettiin. Auditoinnit toteutettiin yhdessä SLU:n aluejärjestöjen edustajan kanssa.

HARRASTELIIKUNTA
Sukelluksen harrastaminen ei edellytä kilpailemista. Kuitenkin laji tarjoaa mahdollisuuden
siihen useissa eri muodoissaan. Monipuolisen sukellusharrastuksen turvaamiseksi Sukeltajaliitto kehittää tasapuolisesti kaikkia sukellusharrastuksen osa-alueita.
Sukeltajaliiton koulutusjärjestelmää on kehitetty kansainvälisten standardien pohjalta Suomen olosuhteet ja suomalaisten sukeltajien koulutustarpeet huomioiden. Sukeltajaliitto on
markkinoinut lajia ja tiedottanut jäsenseurojen tarjoamasta toiminnasta, mahdollisuuksista,
sukelluskokeiluista ja kursseista sekä kampanjoinut vapaaehtoista pelastuspalvelua.

EDUNVALVONTA
Sukeltajaliitto valvoo harrastussukelluksen etua. Kansalliset ja kansainväliset säädökset esimerkiksi ympäristön ja kulttuuriperinnön suojelun, maanpuolustuksen ja tekniikan aloilla
vaikuttavat sukellusharrastukseen. Sukeltajaliitto on vaikuttanut harrastussukelluksen toimintaympäristön kehittymiseen yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten kumppaneiden
kanssa osallistumalla vuoden 2007 aikana erilaisiin olosuhde-, toimintaedellytys- ja kehittämishankkeisiin.

EETTINEN TYÖ
Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan ja edistämään Sukeltajaliiton voimassa
olevia eettisiä sääntöjä. Sukeltajaliiton eettiset säännöt on luotu Reilu Peli -periaatteiden
mukaisesti, soveltaen ja tarkentaen Reilun Pelin periaatteita, huomioiden sukelluslajin ja
sukelluksen toimintaympäristön erityispiirteet.
Seurojen ohjaajille ja kouluttajille on myönnetty ohjaaja- tai kouluttajakortti ja vanhat kortit
on uusittu vain, mikäli ohjaaja tai kouluttaja on tehnyt eettisten sääntöjen noudattamisesta
kirjallisen sitoumuksen. Kirjallinen sitoumus eettisten sääntöjen noudattamisesta ja edistämisestä on vaadittu myös Liiton toimintaan osallistuvilta valiokuntien jäseniltä, kouluttajilta,
valmentajilta ja muilta toimitsijoilta
Kun toimintaan on osallistunut alle 18-vuotiaita, on lisäksi sitouduttu noudattamaan lasten ja
nuorten toiminnan eettisiä sääntöjä.
Sukeltajaliiton eettiset säännöt sekä SLU:n Reilu Peli -materiaalit, Lupa puuttua, lupa välittää
-materiaali ja Lupa näkyä, lupa kuulua -materiaali on sisällytetty osaksi kaikkien Sukeltajaliiton järjestämien ohjaaja- ja kouluttajakoulutusten oppimateriaaleja.

TASAVERTAISUUS
Sukeltajaliitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan ja edistämään tasa-arvoa ja
tasapuolisia toimintatapoja. Liiton ja sen jäsenseurojen toimintaan ovat tervetulleita kaikki
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sukelluksesta kiinnostuneet riippumatta iästä, etnisestä taustasta, sukupuolesta, uskonnosta
tai maailmankatsomuksesta. Valiokunnat ovat ohjanneet ja opastaneet seuroja tasapuolisen
toiminnan periaatteiden noudattamisessa.
Sukelluskurssin pääsyvaatimukset täyttävät henkilöt ovat voineet osallistua koulutukseen
tasapuolisesti. Jatkokoulutukseen on voinut osallistua minkä hyvänsä kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusorganisaation antaman riittäväntasoisen pohjakoulutuksen perusteella.
Hallitukseen ja valiokuntiin on pyritty asettamaan ehdolle henkilöitä, jotka ovat edustaneet
jäsenistöä tasapuolisesti sukupuolijakaumaltaan, alueellisesti, sukelluksen eri osa-alueiden
ja alalajien osalta sekä muulta taustaltaan.
Erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden erikoistarpeet on huomioitu tapauskohtaisesti. Jokaiselle on tarjottu mahdollisuus vedenalaisiin elämyksiin heidän omien fyysisten ja henkisten
kykyjensä puitteissa.

ANTIDOPINGTOIMINTA
Sukeltajaliitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan ja edistämään voimassa olevia
urheilun antidopingsääntöjä. Liitolla on ollut antidopingohjelma vuodesta 2005 alkaen. Liiton
antidopingvastaavaksi nimettiin hallituksen jäsen Riku Riikonen. Kaikki Liiton edustusurheilijat ja valmentajat sitoutuivat kirjallisesti noudattamaan Liiton antidopingohjelmaa.

YMPÄRISTÖNSUOJELU
Sukeltajaliitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet tukemaan ja edistämään sukeltajien vastuuntuntoista vesistöjen ja vesialueiden käyttöä sekä ympäristönsuojelua. Sukeltaminen tarjoaa
elämyksiä, joihin luonto kuuluu oleellisena osana.
•
•
•

Koulutus- ja sukellustapahtumat toteutetaan ympäristökysymykset huomioiden.
Seuroja kannustetaan tekemään yhteistyötä alueensa ympäristöviranomaisten ja muiden ympäristöalan sidosryhmien kanssa.
Liiton jäseniä kannustetaan toimimaan niin harrastuksen parissa kuin muutenkin Liiton ympäristöohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Loppuvuodesta vastattiin Turun ja Helsingin kaupunkien esittämään Itämeri-haasteeseen ja
sen myötä käynnistettiin Liiton ympäristöhanke.

VEDENALAISEN KULTTUURIPERINNÖN SUOJELU
Sukeltajaliitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet laivanhylkyjen ja muiden veden alle joutuneiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden esineiden suojeluun.
•
•
•
•

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

SUKELLUKSEN HISTORIAN VAALIMINEN
Sukeltajaliitto pyrkii yhteistyössä Suomen merimuseon kanssa keräämään talteen eri vuosikymmenten tärkeimmät ja mielenkiintoisimmat sukellusvarusteet merimuseon kokoelmiin.

21

1.3 Seurojen kehittämis- ja tukitoimet
Sukeltajaliitto tuki seuroja niiden toiminnan kehittämisessä. Liiton toimi- ja luottamushenkilöt olivat seurojen käytettävissä seuran toiminnan kehittämisessä. Liitto jakoi tietoa esimerkiksi seurajohtamisen koulutuksista ja uusista materiaaleista.

SUKELLUSKOULUTTAJAPÄIVÄT
Sukelluskouluttajapäivät on kaksi kertaa vuodessa jäsenistölle järjestettävä tilaisuus, jossa
esitellään ajankohtaisia asioita. Päivät järjesti turvallisuusvaliokunta. Ohjelmassa hyödynnettiin Liiton luottamus- ja toimihenkilöiden lisäksi ulkopuolisia asiantuntijoita: vuoden 2007
erityisteemoina olivat seurojen toiminnan tukeminen ja tekniikkasukellus. Päivät järjestettiin
17.2. Helsingissä (58 osallistujaa) ja 27.10. Oulussa (35 osallistujaa).

OHJAAJIEN INFOPÄIVÄ
Nuorisovaliokunta, räpyläuintivaliokunta, sukelluskalastusvaliokunta, vapaasukellusvaliokunta ja uppopallovaliokunta järjestivät yhteistyössä Ohjaajien infopäivän Hämeenlinnassa
1.4. Tilaisuudessa eri valiokunnat esittelivät ohjaajille toimintaansa, eri sukelluslajeja ja harrastusmahdollisuuksia sekä mahdollisuuksia järjestää seuran lapsille ja nuorille monipuolista
sukellustoimintaa. Tapahtumassa oli yhteensä 35 osallistujaa.

NUORET PINNAN ALLE -HANKE
Nuoret Pinnan Alle -hankkeen tarkoituksena on tarjota seuroille malleja ja toimintaideoita 13–18-vuotiaiden nuorten monipuoliseen sukellusharrastukseen. Vuonna 2007 julkaistiin
DVD ja ohjevihko, joita jaettiin seuroille mm. Nuoren Suomen Sinettiristeilyllä.

KUMMISEURATOIMINTA
Noin 70 Liiton jäsenseuraa, joista on ilmoitettu nuorisovastaava, jaettiin nuorisovaliokunnan
jäsenten kesken ”kummiseuroiksi”. Seurat saavat kummilta tarvittaessa vinkkejä ja virikkeitä
toiminnan kehittämiseen ja apua ongelmien ratkomiseen.

SINETTISEURATOIMINTA
Sinettiseurojen auditointikäytäntö uudistettiin siten, että auditointiin osallistuu nuorisovaliokunnan edustaja ja SLU:n aluejärjestön edustaja. Sinettiseuroja vuonna 2007 olivat:
•
Diving Team Pori ry
•
Keski-Uudenmaan Sukeltajat ry
•
Pieksämäen Urheilusukeltajat ry
•
Rauma-Repola Diving Club ry
•
Saimaan Norpat Urheilusukellusseura ry
•
Sammakot ry
•
Sukellusseura Vesikot ry
•
Urheilusukeltajat ry
Nuoren Suomen vuosittainen, eri lajien sinettiseurojen Sinettiristeily järjestettiin 22.–
24.9.2007. Sukeltajaliiton edustajana toimivat Lilli Pykäläinen ja Laura Torkkeli nuorisovaliokunnasta. Sinettiristeilylle osallistui 9 henkilöä kuudesta sukellusseurasta. Risteilyllä käsiteltiin ajankohtaisia aiheita ja tutustuttiin muiden lajien Sinettiseuroihin.
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OPERAATIO PELISÄÄNNÖT
Nuoren Suomen Operaatio Pelisäännöt -kampanjan mukainen pelisääntösopimus oli voimassa 20 ryhmällä 9 seurassa.

SEURATOIMINNAN KEHITTÄMISTUKI
Opetusministeriön ja Nuoren Suomen seuratoiminnan kehittämistukea myönnettiin sukellusseuroille 4000 euroa: Valmentajien ja ohjaajien osaamisen kehittämiseen myönnettiin
Nivalan Saukot ry:lle 1500 euroa ja Lohjan Urheilusukeltajat ry:lle 1000 euroa. Lisää lapsia
ja nuoria urheiluseuratoimintaan -hankeeseen myönnettiin Rovaniemen Urheilusukeltajat ry:
lle 1000 euroa ja Aboa Aquanauts ry:lle 500 euroa.

SEURAVIERAILUT
Hallituksen jäsenet ovat vierailleet Liiton seuroissa. Tarkoituksena on ollut kertoa Liiton toiminnasta ja kuulla seurojen toiveita. Vierailut ovat olleet joko seurojen juhlatilaisuuksissa, tai
ne ovat olleet epävirallisia keskusteluja erilaisten tapahtumien yhteydessä. Näitä yhteyksiä
on pidetty molemmin puolin erittäin antoisina. Tapaamisia on ollut vuoden aikana lähes 50.

MUU TUKI
Sukeltajaliiton toimisto on avustanut useita seuroja sääntöuudistusten laadinnassa ja muissa
seuratoimintaan liittyvissä asioissa. Uusia seuroja on avustettu seuran perustamisessa ja
Sukeltajaliiton jäsenyyden hakemisprosessissa.
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2. Koulutustoiminta
2.1 Koulutusjärjestelmän rakenne ja tasot
Kuuttitoiminta eli
perhesukellus
3-6 -vuotiaat jaheidän vanhempansa
Laitesukelluskokeilu

Norppatoiminta
6-10 -vuotiaat
Snorkkelisukelluksen
peruskurssi

AIDA*

Laitesukelluksen
peruskurssi

yli 10-vuotiaat

yli 15-vuotiaat

yli 12-vuotiaat

Snorkkelisukelluksen
jatkokurssi

AIDA**

Nitroksikurssi

yli 10-vuotiaat

AIDA***

Ensiapukurssi

Lähikouluttaja

Sukellusturvallisuuskurssi

Laitesukelluskouluttaja

Norppaohjaaja
Snorkkelisukelluskouluttaja
Kuuttiohjaaja

AIDA****

Aida Instructor

Aida Master
Instructor

Kouluttajien
kouluttaja
Aida Instructor
Trainer

Laitesukelluksen
jatkokurssi
yli 15-vuotiaat
Jääsukelluskurssi
Hylkysukelluskurssi
Vapepasukeltajakurssi
Laitesukelluksen
syventävä jatkokurssi
yli 18-vuotiaat
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Nitroksikouluttaja

Ensiapukouluttaja

Vapepasukelluskouluttaja
Vapepavalmiuskouluttaja
Liittokouluttaja

SUKELTAJAKOULUTUS
Snorkkelisukellus
Kuutti- eli perhesukellustoiminta on 3–6-vuotiaiden lasten ja heidän vanhempiensa yhteisen
snorkkelisukellusharrastuksen mahdollistava ohjelma. Tavoitteena on saada vedestä lapselle
hyvä ja turvallinen ystävä, jolloin lapsi tunnistaa ja tietää omat taitonsa ja kykynsä toimia
vedessä.
Norpan taitoradan suorittaneella nuorella on vedessä liikkumisen ja snorkkelisukelluksen perusvalmiudet. Taitorata järjestetään leikinomaisena seikkailuratana norppatoiminnan yhteydessä tai erillisenä harjoituksena.
Snorkkelisukelluksen peruskurssin hyväksytysti läpäissyt sukeltaja hallitsee perusvälinetekniikat. Hänellä on valmius tehdä snorkkelisukelluksia avovedessä noin 10 metrin syvyyteen
asti kurssiolosuhteita vastaavissa tai paremmissa olosuhteissa. Kurssi täyttää kansainvälisesti CMAS S2- ja NAUI Skin Diver -standardien vaatimukset.
Snorkkelisukelluksen jatkokurssin hyväksytysti läpäissyt sukeltaja on perehtynyt laajasti
snorkkelisukelluksen eri osa-alueisiin. Hänellä on valmius tehdä avovedessä snorkkelisukelluksia vaihtelevissa olosuhteissa. Jatkokoulutettu snorkkelisukeltaja hallitsee pelastautumisen ja pelastamisen perustaidot. Kurssi täyttää kansainvälisesti CMAS S3 -standardin vaatimukset.

Vapaasukellus
Vapaasukellus on:
Sukellusta hengitystä pidättäen
Rauhallisuutta ja rentoutta
Nauttimista kauniista näkymistä
Hienoja kokemuksia
Oman kehon oppimista
Uusia erilaisia tuntemuksia
Urheilua
Kilpailua muiden ja erityisesti itsensä kanssa
Pääsy sellaisiin paikkoihin, missä ei välttämättä kukaan muu ole käynyt
Tutkimusta
AIDA * VAPAASUKELLUSKURSSI
Kurssilla vasta-alkaja tutustuu vapaasukellukseen ensimmäistä kertaa. Kurssi painottuu ennenkaikkea allassukellukseen, tavoitteena on saavuttaa edellytykset aloittaa harrastukseen
tutustuminen turvallisesti.
AIDA** VAPAASUKELLUSKURSSI
Kurssilla peruskoulutettu vapaasukeltaja voi syventää tietojaan ja taitojaan ja saavuttaa
edellytykset tulla “sukeltajaksi”. Kurssilla tutustutaan ensimmäistä kertaa syvyyselementtiin.
Kurssi soveltuu myös vapaasukelluksen perehdyttämiskoulutukseksi sellaisille oppilaille, joilla on aikaisempi tausta muista sukelluslajeista.
AIDA*** VAPAASUKELLUSKURSSI
Kurssilla vapaasukeltajan osaamista syvennetään edelleen, erityisesti tietoa riskeistä ja syvyyssukelluksesta. Tavoitteena on saavuttaa tiedot ja taidot turvallisten vapaasukellusten
suunnitteluun ja toteuttamiseen, sekä valmius päävastuun ottamiseen sukelluksilla samantasoisten vapaasukeltajien kanssa.
AIDA**** VAPAASUKELLUSKURSSI
Kurssin tavoitteena on saavuttaa tarpeelliset tiedot ja taidot vaativien vapaasukellusten
suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kurssilla painotetaan myös hätätilanteiden ennaltaehkäisyä
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ja hallintaa. Syvennetään tietoa aiemmilla kurssitasoilla käsitellyistä asioista ja perehdytään
vapaasukelluksen etiikkaan. Sivutaan myös valmentautumista/valmentamista/ravitsemusta, tavoitteena valmius suunnitella ja johtaa sukellustapahtumia, toimia apukouluttajana ja
edellytykset siirtyä kouluttajakoulutukseen.

Laitesukellus
Laitesukelluksen koulutusjärjestelmä perustuu CMAS:n ja NAUI:n standardeihin ja pohjoismaisten sukellusliittojen kanssa tehtyihin sopimuksiin. Lisäksi koulutusjärjestelmässä on
huomioitu laitesukeltajia, laitesukelluskouluttajia ja laitesukelluksen palveluntarjoajia koskevat SFS-EN -standardit. Sukeltajaliiton koulutusohjeman mukaiselta laitesukelluskurssilta
voidaan myöntää joko Sukeltajaliiton kansallinen kortti tai kansainvälinen CMAS:n tai NAUI:
n kortti riippuen siitä kumman kansainvälisen organisaation voimassaoleva kouluttajakortti
kurssin vastuukouluttajalla on.
Laitesukelluksen koulutusjärjestelmä on portaittain etenevä jatkuvan koulutuksen järjestelmä, jossa sukeltajan tietoja ja taitoja syvennetään asteittain ja mahdollistetaan omien
äärirajojen turvallinen ja hallittu laajentaminen. Koulutusjärjestelmässä on huomioitu eri ikäryhmien valmiudet ja mm. fysiologisten riskien, sukeltajan henkisen kehitystason ja vastuukysymysten johdosta eri kurssitasojen pääsyvaatimuksiin on asetettu ikärajoja.
Laitesukelluksen peruskurssi on tarkoitettu yli 12-vuotiaille. Kurssilla opetetaan ne tiedot ja
taidot, joiden avulla perustason sukeltaja voi sukeltaa parin kanssa enintään 15–20 metrin
syvyyteen.
Kurssi täyttää kansainvälisesti CMAS P1-, NAUI Scuba Diver ja SFS-EN 14153-2 (Autonomous Diver) -standardien vaatimukset.
Jatkokursseilla laitesukeltajan tietoja, taitoja ja osaamista kasvatetaan laaja-alaisesti kokonaisuutena.
•
Laitesukelluksen jatkokurssin ikäraja on 15 vuotta.
•
Jatkokurssin jälkeen sukeltajan syvyysraja kasvaa 30 metriin kurssilla opetettujen
tietojen ja taitojen ansiosta.
•
Laitesukelluksen jatkokurssi täyttää kansainvälisesti CMAS P2- ja NAUI Advanced
Scuba Diver -standardien vaatimukset.
•
Laitesukelluksen syventävän jatkokurssin ikäraja on 18 vuotta ja läpäisyvaatimus
100 peruskurssin jälkeistä sukellusta.
•
Syventävän jatkokurssin jälkeen sukeltajan syvyysraja on 40 metriä, ja sukeltaja
hallitsee sukellustapahtuman turvallisuusjärjestelyiden organisoinnin 			
seuratoiminnan tapahtumaympäristössä.
•
Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi täyttää kansainvälisesti CMAS P3-, NAUI
Master Scuba Diver ja SFS-EN 14153-3 (Dive Leader) -standardien vaatimukset
Laitesukelluksen erikoiskurssit syventävät sukeltajan tietoja ja taitoja valitulta sukelluksen
osa-alueelta. Erikoiskurssien pääsyvaatimuksena on tietyn sukeltajaluokan suorittaminen
ennen kurssille osallistumista.

Ensiapukoulutus
Vuonna 2007 jatkettiin Sukeltajaliiton ensiapukoulutuksen käynnistämistä. Koulutus tapahtuu DAN:n (Divers Alert Network) koulutusjärjestelmän mukaisesti. Ensiapukursseja ovat
hätäensiapukurssi, hapenannon perus- ja jatkokurssi, automatisoidun defibrillaattorin käyttökurssi sekä vaarallisten merieläinten aiheuttamien vammojen ensiapukoulutus.
Vuonna 2007 tehtiin huomattavia varuste- ja koulutusmateriaalihankintoja, sekä kouluttettiin kolme ensiapukouluttajaa, jotka pitivät neljä sukeltajatasoista kurssia. Näiltä kursseilta
kortitettiin yhteensä 36 ensiaputaitoista sukeltajaa, joista noin puolet oli liittokouluttajia.
Näin pyritään varmistamaan Liiton järjestämien tapahtumien turvallisuus.
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OHJAAJA- JA VALMENTAJAKOULUTUS
TASO I
Sukeltajaliiton ohjaaja-, kouluttaja- ja valmentajakoulutus täyttää sukelluksen kansainvälisten järjestöjen AIDA:n, CMAS:n sekä NAUI:n standardien vaatimukset. Lisäksi laitesukelluksen koulutusjärjestelmässä on huomioitu laitesukeltajia, laitesukelluskouluttajia ja laitesukelluksen palveluntarjoajia koskevat SFS-EN -standardit.

Snorkkelisukellus
Snorkkelisukelluksen ensimmäinen ohjaaja- ja kouluttajataso on norppaohjaaja. Norppaohjaajalla on valmius 7–15-vuotiaiden lasten ja nuorten toiminnan suunnitteluun ja organisointiin.
Kurssin hyväksytysti läpäissyt norppaohjaaja omaa perustiedot 7–15-vuotiaiden lasten ja
nuorten kasvusta ja kehityksestä, liikunnallisesta kehityksestä, liikunnan monipuolisuudesta,
kasvunohjauksesta sekä taidon opettamisesta ja oppimisesta. Ohjaaja omaa myös valmiudet
7–15-vuotiaiden lasten ja nuorten harjoituksen toteuttamiseen ja suunnitteluun sekä Norpan
taitoradan allasharjoitteiden opettamiseen ja vastaanottamiseen. Koulutuksen kokonaislaajuus on noin 50 tuntia.

Kuuttiohjaajakoulutus
Kurssi antaa sen hyväksytysti läpäisseelle henkilölle valmiuden suunnitella ja organisoida
perhesukellus- eli kuuttitoimintaa 3–6-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen sekä ohjata
perheitä snorkkelisukellusharrastuksen parissa. Ohjaaja ymmärtää, että tavoitteena on saada vedestä lapselle hyvä kaveri, jolloin lapsi tunnistaa ja tietää omat taitonsa ja kykynsä
toimia vedessä. Kohderyhmä: Kuuttiohjaajakoulutus on sukelluksen tai muun vesiliikunnan
alalta vähintään tason 1 ohjaaja- tai kouluttajapätevyyden omaaville suunnattu perhesukellusohjaajan erikoistumiskoulutus. Koulutuksen kokonaislaajuus on noin 30 tuntia.

Vapaasukellus
Vapaasukelluksen koulutusohjelmaa on rakennettu AIDA:n standardien pohjalta vuodesta
2004 alkaen. Vapaasukelluskouluttajat ovat saaneet koulutuksensa pääasiassa ulkomailla,
vuodesta 2005 lähtien AIDA tason 1. vapaasukelluskouluttajakurssit (AIDA Instructor) on
järjestetty Suomessa.

Laitesukellus
Laitesukelluksen ensimmäinen kouluttajataso on lähikouluttaja. Lähikouluttajakurssin pääpaino on niissä tiedoissa ja taidoissa, joita kouluttaja tarvitsee voidakseen toimia peruskurssilla laitesukelluskouluttajan apuna. Kurssin kokonaislaajuus on noin 50 tuntia. Kurssi
täyttää kansainvälisesti NAUI Assistant Instructor ja SFS-EN 14413-1 (Assistant Instructor)
-standardien vaatimukset.
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TASO II
Snorkkelisukellus
Snorkkelisukelluskouluttajakurssi antaa sen hyväksytysti läpäisseelle henkilölle valmiuden
suunnitella ja organisoida snorkkelisukelluskursseja ja snorkkelisukelluksen jatkokursseja
sekä kouluttaa ja kortittaa snorkkelisukeltajia. Kurssi täyttää kansainvälisesti CMAS Snorkel
Instructor 2 ja NAUI Skin Diving Instructor -standardien vaatimukset. Koulutuksen kokonaislaajuus on noin 100 tuntia.

Vapaasukellus
Vapaasukelluksen tason 2. kouluttajakoulutuksiin, AIDA Master Instructor -kursseille, osallistutaan toistaiseksi ulkomailla.

Laitesukellus
Laitesukelluskouluttajakurssi muodostaa laitesukelluksen kouluttajakoulutuksen toisen tason. Laitesukelluskouluttaja voi toimia kaikkien sukeltajakurssien vastuukouluttajana ja organisoida seura- ja paikallistasolla lähikouluttajakoulutusta. Kurssin kokonaislaajuus on noin
100 tuntia. Kurssi täyttää kansainvälisesti CMAS M2-, NAUI Scuba Instructor ja SFS-EN
14413-2 (Scuba Instructor) -standardien vaatimukset.

Laitesukelluksen erikoiskurssien kouluttajaksi
Suurinta osaa laitesukelluksen erikoiskursseista voivat järjestää kaikki laitesukelluskouluttajat Sukeltajaliiton koulutusohjelmaa noudattaen ja Liiton materiaaleja käyttäen. Nitroksikouluttajan pätevyyttä seura voi erikseen hakea laitesukelluskouluttajalle, joka on suorittanut
nitroksikurssin ja jonka katsotaan olevan kokenut nitroksin käyttäjän. Nitroksikouluttajan
luokitukseen ei kuitenkaan tarvita erillistä kouluttajakurssia. Valmisteilla olevien tekniikkasukelluskurssien kouluttajilta tullaan edellyttämään voimassaolevien laitesukelluskouluttajan ja
nitroksikouluttajan pätevyyden lisäksi erillistä kouluttajakurssia. Sukeltajan ensiapukurssin
kouluttajana toimiminen edellyttää erityisen kouluttajakurssin suorittamista.
Erityisryhmien sukeltamisen erikoistumiskoulutus antaa siihen osallistuneelle sukeltajalle
valmiuden toimia erityisryhmien sukellusavustajana ja laitesukelluskouluttajalle valmiuden
toimia erityisryhmien sukelluskouluttajana.
Laitesukelluskouluttaja voi myös osallistua Vapepa-sukelluskouluttajakurssille, jossa pääpaino on vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa ja siihen liittyvissä asioissa. Kurssin jälkeen
Vapepa-sukelluskouluttaja voi järjestää Vapepa-sukelluskursseja seuroissa. Vapepa-kouluttajakurssin jälkeen voi osallistua Vapepa-valmiuskouluttajakurssille, joka antaa valmiudet
kouluttaa Vapepa-kouluttajia.

TASO III
Snorkkelisukellus
Snorkkelisukelluksen tason 3 kouluttajia ovat norppaohjaajakurssien, kuuttiohjaajakurssien
ja snorkkelisukelluskouluttajakurssien kouluttajat. Heillä on valmius valtakunnallisella tasolla
kouluttaa ja kortittaa em. ohjaajia ja kouluttajia. He kykenevät liittotason koulutustoiminnan
pitkäjänteiseen, realistiseen suunnitteluun ja toteutukseen, toimivat vastuullisena lasten ja
nuorten sukelluskoulutustoiminnan kehittäjänä ja ovat asenteeltaan ja käytökseltään sovel-
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tuvia Sukeltajaliiton edustajiksi ja esikuviksi hyvästä ja oikeasta koulutustavasta. Koulutuksen kokonaislaajuus on vähintään 150 tuntia.

Vapaasukellus
Vapaasukelluksen tason 3. kouluttajakoulutuksiin, AIDA Instructor Trainer -kursseille, osallistutaan toistaiseksi ulkomailla.

Laitesukellus
Laitesukelluksen kouluttajakoulutuksen kolmas taso on liittokouluttaja. Liittokouluttajalla
on valmius valtakunnallisella tasolla kouluttaa ja kortittaa laitesukelluskouluttajia. Liittokouluttaja kykenee liittotason koulutustoiminnan pitkäjänteiseen, realistiseen suunnitteluun
ja toteutukseen, toimii vastuullisena aikuisten sukelluskoulutustoiminnan kehittäjänä ja on
asenteeltaan ja käytökseltään soveltuva Sukeltajaliiton edustajaksi ja esikuvaksi hyvästä ja
oikeasta koulutustavasta. Koulutuksen kokonaislaajuus on vähintään 150 tuntia. Koulutus
täyttää kansainvälisesti CMAS M3- ja NAUI Instructor Trainer/Course Director -standardien
vaatimukset.

2.2 Osallistujamäärät
Ohjaajakoulutus, taso 1

Järjestäjä

Paikka

Mitä toimintaa
pääsääntöisesti tukee

Norppaohjaajakurssi 12.–14.1.

Nuorisovaliokunta

Varala

6–18-vuotiaat

15

Norppaohjaajakurssi 13.–15.4.

Nuorisovaliokunta

Varala

6–18-vuotiaat

15

Norppaohjaajakurssi 26.–28.10.

Nuorisovaliokunta

Varala

6–18-vuotiaat

13

Paikka

Mitä toimintaa
pääsääntöisesti tukee

Osallistujia

Yhteensä 6 kurssia
eri puolilla
Suomea

Yli 12-vuotiaille
suunnattu laitesukellus. Voivat myös
toimia avustavissa
tehtävissä alle 12vuotiaille suunnatussa snorkkelitoiminnassa.

Koulutus
		

Osallistujia

Kouluttajakoulutus, taso 1

Koulutus

Järjestäjä

Lähikouluttaja

Sukellusseurat

49

29

Kouluttajakoulutus, taso 2
Koulutus

Järjestäjä

Paikka

Mitä toimintaa
pääsääntöisesti tukee

Snorkkelisukelluskouluttajakurssi
14.–16.9.
28.9.–30.9.

Yhteistyössä nuorisovaliokunta ja
tekninen valiokunta

Eerikkilän
urheiluopisto

10 vuotta täyttäneet

6

Laitesukelluskouluttajakurssi
13.–15.4.
4.–6.5.
11.–13.5.

Tekninen valiokunta

Liikuntakeskus
Pajulahti

Yli 12-vuotiaille
suunnattu laitesukellus. Voivat myös
toimia avustavissa
tehtävissä alle 12vuotiaille suunnatussa snorkkelitoiminnassa.
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Laitesukelluskouluttajakurssi
14.–16.9.
28.–30.9.
12.–14.10.

Tekninen valiokunta

Eerikkilän
urheiluopisto

Yli 12-vuotiaille
suunnattu laitesukellus. Voivat myös
toimia avustavissa
tehtävissä alle 12vuotiaille suunnatussa snorkkelitoiminnassa.
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Osallistujia

Voimassaolevat koulutetut ohjaajat ja kouluttajat eri tasoilla

Taso 1

Taso 2

Taso 3

Muut
(erikoistumisopintoja
suorittaneet)

30

Ohjaaja/
kouluttaja-luokka		

Vuonna 2007
kortitetut

Norppaohjaaja

43

Vapaasukelluskouluttaja*

-

Lähikouluttaja

49

Snorkkelisukelluskouluttaja

6

Vapaasukelluskouluttaja**

-

Laitesukelluskouluttaja

24

Liittokouluttaja

-

Kuuttiohjaaja

3

Nitroksikouluttaja

16

Erityisryhmien kouluttaja

-

Vapepa-kouluttaja

-

DAN-ensiapukouluttaja

3

Ohjaajien, kouluttajien ja valmentajien osaamisen muu tukeminen

Koulutus		

Järjestäjä

Paikka

Mitä toimintaa
pääsääntöisesti
tukee

Osallistujia

Kuuttiohjaajakurssi
9.11.–11.11.

Nuorisovaliokunta

Helsinki

3-6-vuotiaiden lasten
ja heidän vanhempiensa perhesukellus

3

Laitesukelluskouluttajajien täydennyskoulutus 5.–7.10.
26.–28.10.

Tekninen valiokunta

Piispala, Kannonkoski

Yli 12-vuotiaille suunnattu laitesukellus.
Voivat myös toimia
avustavissa tehtävissä alle 12-vuotiaille
suunnatussa snorkkelitoiminnassa.

9

Valmiuskouluttajien
täydennyskoulutus
3.–4.11.

Yhteistyössä turvallisuusvaliokunta ja
Vapepa-keskusjärjestö

Nynäs

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun sukellustoiminta yli 18-vuotiaille

8

DAN-kouluttajakurssi
4.–6.5.

Turvallisuusvaliokunta

Helsinki

Aikuisten harrasteliikunta

3

Vapaasukelluskouluttajien tapaaminen
31.3.

Vapaasukellusvaliokunta

Tampere

Aikuisten harrasteliikunta

6

Martin Stepanekin
syvyyssukelluskurssi
kouluttajielle ja maajoukkueelle 1.–2.9.

Vapaasukellusvaliokunta

Asikkala

Huippu-urheilu

7
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3. Harrastus-, harjoitus- ja valmennustoiminta
3.1 Valmennusjärjestelmän kuvaus

TASO I
UPPOPALLO
Sukeltajaliiton oman ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen lisäksi uppopallon parissa toimii
henkilöitä, joilla on muiden urheilulajien valmentajatausta ja lisäksi Sukeltajaliiton järjestämä lajin perehdyttämiskoulutus.
Uppopallovalmentajan taso 1. koulutus on laajuudeltaan n. 50 tuntia, mikä sisältää lähiopetuksen, omatoimisen opiskelun ja käytännön harjoittelun.

RÄPYLÄUINTI
Sukeltajaliiton oman ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen lisäksi räpyläuinnin parissa toimii
henkilöitä, joilla on muiden vesiurheilulajien valmentajatausta ja lisäksi Sukeltajaliiton järjestämä lajin perehdyttämiskoulutus.
Räpyläuintivalmentajan taso 1. koulutus on laajuudeltaan n. 50 tuntia, mikä sisältää lähiopetuksen, omatoimisen opiskelun ja käytännön harjoittelun.

TASO II
Uppopallo
Uppopallovalmentajan taso 2. koulutus on valmisteilla ja valmistunee vuoden 2008 aikana.

Räpyläuinti
Räpyläuintivalmentajan taso 2. koulutus on valmisteilla ja valmistunee vuoden 2008 aikana.
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Valmentajien määrä

Valmentajaluokka

Laji

Vuonna 2007
koulutetut

Taso 1

Seuravalmentaja

Räpyläuinti

-

12

Taso 3

Maajoukkuevalmentaja
Maajoukkuevalmentaja

Räpyläuinti

-

1

Taso 5

Maajoukkuevalmentaja

Räpyläuinti

-

1

Muut

Konsulttivalmentaja

Räpyläuinti

-

1

Vuonna 2007
voimassa
olevat

3

Uppopallo

3.2 Harjoittelun sisältösuositukset ikäluokittain
RÄPYLÄUINTI
Alle 12-vuotiaat: 1–2 kertaa viikossa noin 1 tunnin allasharjoitus.
12–15-vuotiaat: 3–5 kertaa viikossa noin 1,5 tunnin allasharjoitukset ja kerran viikossa kuntosali sekä 1–2 kertaa viikossa juoksulenkki tai jumppa.
Yli 15-vuotiaat: 6–12 kertaa viikossa allasharjoitukset, 1–2 kertaa viikossa kuntosali sekä
1–2 kertaa viikossa lenkkeilyä tai jumppaa.
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3.3 Liikkujien ja harrastajien määrä
Kuluneen vuoden aikana koulutetut uudet harrastajat

Kurssi/koulutus		

Kortitus

Vuonna 2007
kortitetut

Norpan taitorata

Norppakortti

93

Snorkkelisukelluskurssi

CMAS S2 -kortti

35

Snorkkelisukelluksen jatkokurssi

CMAS S3 -kortti

6

Vapaasukelluksen peruskurssi

AIDA** Diver -kortti

Vapaasukelluksen jatkokurssi

AIDA*** Diver -kortti

15

6

CMAS P1-kortti

590

NAUI Scuba Diver -kortti

185

CMAS P2 -kortti

206

NAUI Advanced Scuba Diver -kortti

107

CMAS P3 -kortti

115

NAUI Master Scuba Diver -kortti

68

Sukellusturvallisuuskurssi

NAUI Rescue Diver -kortti

17

Kuivapukukurssi

NAUI Dry Suit Diver -kortti

18

Laitesukelluksen peruskurssi

Laitesukelluksen jatkokurssi

Laitesukelluksen syventävä
jatkokurssi

NAUI Wreck Diver

2

NAUI Intro to Tech

2

NAUI Decompression Techniques

2

NAUI Technical Nitrox

5

NAUI Mixed Gas Blender

5

Tekniikkasukeltajakoulutus

Nitroksisukeltamisen peruskurssi

Vapepa-sukeltajakurssi

Ensiapukoulutus

CMAS Nx* -kortti

104

NAUI EANx-kortti

53

Vapepa-sukeltajakortti

18

DAN BLS

36

DAN DFR

21

Vuonna 2007 oli havaittavissa kehitys, että sukelluksen harrastajat pyrkivät kehittämään osaamistaan. Erikois- ja jatkokurssien oppilasmäärät lisääntyivät edellisvuodesta. Myös oppilasmäärät peruskursseilla kääntyivät hienoiseen nousuun.
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3.4 Lajin kehittäminen
Harrastamisen lisäämiseen tähdänneet toimenpiteet
(esim. lajiin perehdyttäminen, harrastamisen edistäminen, tapahtumat, messut, kampanjat, järjestetyt tilaisuudet, tiedotus jne.) Kilpailujen tulokset löytyvät vuoden 2007 Tulosliitteestä.

Tapahtuma/
toimenpide
		

Järjestäjä

Paikka

Mitä toimintaa
pääsääntöisesti tukee

Osallistujia

Huomautuksia

Ohjaajien infopäivä
1.4.

Nuorisovaliokunta,
eri lajien valiokunnat ja Ahveniston
Vesipedot ry

Hämeenlinna

Lapset ja nuoret

35

DIVE-äksön
31.3.–1.4.

Nuorisovaliokunta,
eri lajien valiokunnat ja Ahveniston
Vesipedot ry

Hämeenlinna

Lapset ja nuoret

100

Tanskan Liiton
snorkkelisukellusleiri 1.–7.7.

Tanskan Liitto

Tanska

Lapset ja nuoret

7

Snorkkelisukelluksen jatkokurssin
materiaalin kehittäminen

Nuorisovaliokunnan
nimeämä työryhmä

Lapset ja nuoret

Sinettiristeily
22.–24.9.

Nuori Suomi ja
nuorisovaliokunta

Lapset ja nuoret

11

Nuorten Itämeripurjehdus 21.–
28.6.

Suomen purjelaivasäätiö

Itämeri

Lapset ja nuoret

5

Norpparalli 3.11.

TaUrsu, RRDC ja
nuorisovaliokunta

Tampere

Lapset ja nuoret

164

Norppaleiri 2.–5.8.

Rovaniemen Urheilusukeltajat ry ja
nuorisovaliokunta

Rovaniemi

Lapset ja nuoret

16

Laitesukelluksen
jatkokurssin
materiaalin
kehittäminen

Teknisen valiokunnan nimeämä
työryhmä

15 vuotta täyttäneiden harrastusliikunta

Kurssiohjelma ja
-materiaali otettiin
käyttöön.

Laitesukelluksen
syventävän jatkokurssin materiaalin
kehittäminen

Teknisen valiokunnan nimeämä
työryhmä

18 vuotta täyttäneiden harrastusliikunta

Materiaalia työstettiin, kommentoitiin ja pilotoitiin.

Tekniikkasukelluskoulutuksen käynnistäminen

Tekninen valiokunta

18 vuotta täyttäneiden harrastusliikunta

Ensimmäiset kurssit järjestettiin ja
koluttajakoulutus
aloitettiin. Materiaalien suomentaminen aloitettiin.

DAN-ensiapukoulutus

DAN-ensiaputyöryhmä

Helsinki, Tampere, Lappeenranta,
Riihimäki

Harrastusliikunta

Vapepa-sukelluskurssi 7.9.

Turvallisuusvaliokunta

Leppävirrat

Vapaaehtoisen
pelastuspalvelun
sukellustoiminta yli
18-vuotiaille

Vapepa-yhteisharjoitus 7.9.

Turvallisuusvaliokunta

Leppävirrat

Vapaaehtoisen
pelastuspalvelun
sukellustoiminta yli
18-vuotiaille

Nitroksisukeltamisen
perusteet -materiaalin uudistaminen

Teknisen valiokunnan nimeämä
työryhmä

Harrastusliikunta

Materiaalin uudistaminen aloitettiin.

Sukellusturvallisuuskurssin materiaalin
kehittäminen

Teknisen valiokunnan nimeämä
työryhmä

Harrastusliikunta

Materiaalia työstettiin ja kommentoitiin. Pilottimateriaalia jaettiin
Liiton verkkosivujen kautta.

Käsiteltiin ajankohtaisia asioita,
keskusteltiin hylje-toiminnasta ja
kokeiltiin vesileikki-ideoita käytännössä.
Nuoret pääsivät
kokeilemaan eri
sukelluslajeja.

Materiaalia työstettiin, kommentoitiin
ja pilotoitiin.

Kuunari Helenalla
opittiin purjehdustaitoja ja saatiin
tietoa Itämerestä.
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13

n. 40

35

36

Esittelijänä Timo
Suominen

Räpyläuinnin lajiesittelyt

Räpyläuintivaliokunta

8 paikkakuntaa ympäri Suomen

Harrastusliikunta

Räpyläuinnin Nuori
Suomi Cup 5.5.

Räpyläuintivaliokunta

Pori

Lapset ja nuoret

26

Räpyläuinnin Nuori
Suomi Cup 1.12.

Räpyläuintivaliokunta

Tampere

Lapset ja nuoret

29

Uppopallon seniorien SM-kierros

Uppopallovaliokunta

Joensuu

Harrastusliikunta

3 joukkuetta

Uppopallon Cupit

Uppopallovaliokunta

Riihimäki

Harrastusliikunta

13 joukkuetta

Uppopallon I divisioona

Uppopallovaliokunta

Hämeenlinna, Tampere

Harrastusliikunta

3 joukkuetta

Uppopallon II divisioona

Uppopallovaliokunta

Hyvinkää, Seinäjoki,
Uusikaupunki

Harrastusliikunta

5 joukkuetta

Sukelluskuvauksen
SM-kilpailut 2007

Sukeltaja-lehti/
toimitusneuvosto

Zoah 2007 24h
-vapaasukellusviestitapahtuma

Sunken Logs ry

Paimio

Harrastusliikunta

n. 30

Sukellusleiri Free
Fall 2007
3.–4.6.

Freediving Team of
Finland

Kaatiala

16 vuotta täyttäneiden harrastusliikunta

8

Sukelluskalastuksen
kilpailunjärjestäjäkoulutus

Sukelluskalastusvaliokunta

Rauma

15 vuotta täyttäneiden harrastus- ja
kilpailutoiminta

Pohjoismainen Yösukellus -tapahtuma
6.12.

Sukellusseurat

13 paikkakuntaa

Harrastustoiminta

Pitkis-Sport
liikuntaleiri 2.–6.7.

Lounais-Suomen
Liikunta ja urheilu

Kokemäki

Lapset ja nuoret

8 sarjaa, 99 valokuvaa, 6 elokuvaa

17

19

239

Tuomareina toimivat Stig Gustavsson ja Vesa Niemi

Seurojen koulutus
sukelluskalastuskilpailujen järjestäjäksi.
Viidessä Pohjoismaassa sukellettiin samalla
kellonlyömällä.
Nuorisopäällikkö
Sari Häkkinen
ohjasi intro-sukelluksia leiriläisille.

4. Kilpailutoiminta
4.1 Kilpailujärjestelmä
LASTEN JA NUORTEN KILPAILUTOIMINNAN SUOSITUKSET
Sukeltajaliiton kilpailutoiminnassa noudatetaan Nuoren Suomen Lasten ja nuorten kilpailutoiminnan suosituksia ja Sukeltajaliiton omia Lasten ja nuorten kilpailutoiminnan suosituksia.
Sukeltajaliiton nuorisovaliokunta ohjaa muita valiokuntia suositusten käyttöönotossa.
Turvallisuussyistä sekä vapaasukelluksessa että sukelluskalastuksessa kilpailutoimintaa järjestetään ainoastaan yli 15-vuotiaille. 15–18-vuotiaat voivat osallistua vapaasukelluksen ja
sukelluskalastuksen kilpailutoimintaan ainoastaan huoltajan kirjallisella luvalla.

MAAJOUKKUETOIMINTA
Maajoukkuetoimintaa on räpyläuinnissa, vapaasukelluksessa, uppopallossa ja sukelluskalastuksessa. Lajien valiokunnat vastaavat lajin maajoukkuetoiminnasta ja valmennusjärjestelmästä. SM-kilpailut järjestetään vuosittain.
Liiton virallisen kilpailutoiminnan ulkopuolelta maininnan ansaitsevat vapaasukeltajana paremmin tunnettu Timo Kinnunen ja uppopalloilijamme Jari Kokkola, jotka voittivat Itävallassa
järjestetyt vedenalaisen jääkiekon ensimmäiset maailmanmestaruuskilpailut. Kaksimiehisillä
joukkueilla pelattuun MM-turnaukseen osallistui kahdeksan maata.

RÄPYLÄUINTI
Maajoukkueiden määrä
PM-maajoukkue: 6 naista, 4 tyttöä, 7 miestä, 4 poikaa
Arvokisamaajoukkueet: avoin ja nuoret

Maajoukkueen koko
PM-joukkue: 21 uimaria
Nuorten EM-kisat: 3 uimaria
MM-kisat: 4 uimaria
Toimintavuorokausia 28

Kilpailumuotona räpyläuintia harjoitetaan yli 40 maassa. Kärkimaita ovat Venäjä, Kiina, Unkari, Etelä-Korea, Italia ja Ukraina. Liitossa on räpyläuimareita seurojen ilmoituksen mukaan
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vajaat neljäsataa, mutta aktiivisesti kilpailevia räpyläuimareita Suomessa on vain noin viisikymmentä.
Räpyläuinnissa järjestetään CMAS:n MM-kilpailut joka toinen vuosi ja maanosa-mestaruuskilpailut niiden välivuosina. Nuorten vastaavat kilpailut järjestetään samoin, mutta MM-kisat
järjestetään avointen maanosamestaruuskilpailujen vuonna ja maanosamestaruuskilpailut
avointen MM-kisavuonna. Räpyläuinti on ollut mukana World Games -kilpailuissa niiden alusta asti eli vuodesta 1993.
Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa uidaan vähäisestä kilpailijamäärästä johtuen kahdessa
ikäryhmässä, avoimessa ja nuorten ikäluokassa. Avoimeen ikäluokkaan on yhdistetty myös
vanhin nuorten ikäluokka, 16–17-vuotiaat, jotta heille saataisiin riittävän kovia kilpailuja.
Nuorten ikäluokka PM-kisoissa on alle 16-vuotiaat. Kuhunkin lajiin ikäryhmässään saa osallistua 4 kilpailijaa/maa. Samasta syystä vuonna 2005 PM-kisoihin kutsuttiin ensimmäisen
kerran mukaan Viro. Siellä on enemmän räpyläuimareita kuin pohjoismaissa yhteensä ja
korkea taso.
Pienestä aktiivisten joukosta huolimatta uimareitamme on ollut kansainvälisellä huipulla
jo 1990-luvun alusta alkaen ja lukuisia arvokisamitaleitakin on saatu sekä avoimissa että
nuorten kilpailuissa. Vuonna 2000 alkanut kilpailuvarusteiden hurja tuotekehitys on huomattavasti kiristänyt kilpailua ja nostanut tulostasoa mutta myös varusteiden hintoja. Näitä
kilpailuvarusteita joudutaan tuottamaan välittäjien kautta ulkomailta, pääasiassa Venäjältä,
Virosta tai Kiinasta.
SM-kilpailut järjestettiin Tampereella 3.–4.2. 2007 avoimina Finnish Open-kilpailuina. Näin
saatiin runsas ja kovatasoinen osanottajajoukko. Virosta kilpailuihin osallistui peräti 37 ja
Ruotsista 7 kilpailijaa. Kilpailuihin osallistui 77 kilpailijaa 13 seurasta, joista ulkomaalaisia oli
5 seuraa. Kilpailijoista oli miehiä 40 ja naisia 37
PM-kilpailut uitiin Gladsaxessa Tanskassa 30.–31.3.2007. Joukkueemme oli kilpailuissa täysin ylivoimainen. Suomi saavutti yksilölajeissa kaikkiaan 20 kultaa, 16 hopeaa ja 16 pronssia
sekä voitti kaikki viestit, yhteensä 8 kultamitalia.
Nuorten EM-kilpailut uitiin Puolassa Ostrowiecissä 1.–7.7.2007 ja MM-kilpailut CMAS Games
Italian Barissa 26.7.–3.8.2007. Nuorten EM-kisoissa saavutettiin kolme finaalipaikkaa. MMkilpailuissa Terhi Ikonen ui finaalissa molemmilla matkoillaan seitsemänneksi.
Vuoden aikana järjestettiin kaksi maajoukkueleiriä ja arvokisoihin valituille lisäksi oma huippujen leiri.

VAPAASUKELLUS
Maajoukkueiden määrä
kaksi joukkuetta, allaslajit ja syvyyslajit

Maajoukkueiden koko
7 + 4 urheilijaa
Toimintavuorokausia 20
Vapaasukellusta harrastaa Suomessa kaiken kaikkiaan noin 100 henkilöä, joista noin 80 %
on miehiä. Kilpailutoiminnasta kiinnostuneita, aktiivisia vapaasukeltajia on noin 50. Freedivingteam of Finland ry on vapaasukellukseen erikoistunut seura, jossa on jäseniä eri puolilta
Suomea.
Vapaasukelluksessa on eri kilpailulajeja mm. hengenpidätys, pituussukellus ja syvyyssukellus joko välineitä käyttäen (räpylät, kelkka) tai ilman.
Suomen kansainvälinen menestys vapaasukelluksessa on ollut hyvä ja suomalaisia on ollut AIDA:n virallisella kansainvälisellä ranking-listalla kymmenen parhaan joukossa useiden
vuosien ajan. Kansainvälisellä huipulla tuloskehitys on ollut voimakasta. Timo Kinnunen pitää
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edelleen sijaa kolme hengenpidätyksessä (7:53) AIDA:n kaikkien aikojen TOP 10 rankinglistalla. Johanna Nordbladin pituussukellustulos 158 metriä oli vuonna 2004 lajin maailmanennätys, tällä hetkellä se oikeuttaa 11. sijaan kaikkien aikojen ranking-tuloksissa.
Sukellusseura Vesikot isännöivät SM-kilpailuja maaliskuussa Kouvolassa. Tulostaso oli hyvä
ja uusia Suomen ennätyksiä kirjattiin.
Vuonna 2007 järjestettiin jälleen eri lajien henkilökohtaiset MM-kilpailut. Allaslajien MMkilpailut järjestettiin Slovenian Mariborissa. Mitalitavoitetta ei saavutettu, mutta kaksi finaalipaikkaa ja yksi SE-tulos. Syvyyslajien MM-kilpailuissa Susanna Saari saavutti hopeaa
syvyys-sukelluksessa ilman räpylöitä uudella SE-tuloksella 40 metriä ja Suomen joukkue
saavutti kaiken kaikkiaan neljä TOP10-sijaa.

UPPOPALLO
Maajoukkueiden määrä
Miesten maajoukkue, maajoukkueringissä noin 30–40 pelaajaa
Naisten maajoukkue, maajoukkueringissä noin 20 pelaajaa
Nuorten maajoukkue, maajoukkueringissä noin 20–30 pelaajaa
Suomessa uppopalloa harrastaa n. 400 harrastajaa ja maailmalla 10 000 harrastajaa. Uppopallossa pelataan arvokisat joka toinen vuosi. Vuorovuosina pelataan CMAS:n EM- ja MMkilpailut. Arvokisojen välivuotena järjestetään PM-kilpailut. Kansallisten sarjojen voittajat
pelaavat vuosittain Champions Cup -turnauksessa.
Suomalaisten menestys kansainvälisellä tasolla on korkealla. Viime vuosina uppopallovalmennuksen taso on edennyt hurjaa vauhtia ja tämä näkyy myös Suomen maajoukkueiden
arvoturnaussijoituksissa. Miesten menestys kaudella 2005 on ollut EM-kulta ja PM-hopea
sekä naisilla EM-viides sija ja PM-pronssi. Nuoret saavuttivat vuoden 2004 PM-kilpailuissa
kolmannen sijan. Vuonna 2006 PM-kilpailuissa miehet jäivät pronssille ja naiset olivat neljänsiä. Maajoukkueen tavoitteet olivat vahvasti vuoden 2007 MM-kilpailuissa.

Valmentajat ja muut toimitsijat
Enberg Marko ja Ruohomäki Timo
Honkanen Juhani ja Viippola Irina
Olkkola Juha
Silvola Petteri,
Kivelä Arto ja Koskinen Heli

miesten maajoukkuevalmentajat
naisten maajoukkuevalmentajat
miesten maajoukkueen huoltaja
maajoukkueiden joukkueenjohtaja
nuorten maajoukkuevalmentajat

Kauden ehdoton kohokohta oli miesten maajoukkueen saavuttama maailmanmestaruus
Italian Barissa. Voitto oli Suomelle ensimmäinen MM-tasolla. Naisten joukkue sijoittui MMkisoissa seitsemänneksi. Nuorten maajoukkue sijoittui Tampereella järjetetyissä avoimissa
nuorten PM-kilpailuissa jaetulle viidennelle sijalle.
Miesten SM-sarjassa Ahveniston Vesipedot Hämeenlinnassa vei voiton jo 10. kerran peräkkäin.

SUKELLUSKALASTUS
Maajoukkueiden määrä
yksi maajoukkue

Maajoukkueen koko
3 + varamies EM kilpailut
9 + varamies PM ja Itämeren mestaruuskilpailut
Toimintavuorokaudet noin 40 sisältäen kilpailut.
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Sukelluskalastus on viime vuosina kasvattanut jatkuvasti suosiotaan kotimaassa ja aktiivinen kilpailijaryhmä koostuu nyt n. 70 henkilöstä, joista viisi on naisia. Maailmanlaajuisesti
lajia harrastaa kilpatasolla tuhansia henkilöitä. Lajin suurmaat sijaitsevat pääasiassa eteläisessä Euroopassa, Etelä-Amerikassa sekä Oseaniassa. Kotimaan kilpailukalenteriin kuuluu
kuusi ranking-kilpailua, joihin otti osaa keskimäärin 40 kilpailijaa 11 eri seurasta. Kilpailuissa
saa pisteitä kalamäärän, painon ja eri lajien määrän mukaisesti. Ranking-pistelasku uudistui
kaudella 2005 ja pisteitä jaetaan suhteessa voittajan pisteisiin (suhdeluku 100 paitsi SM
kilpailut 130) ja kauden neljä parasta kilpailua lasketaan kunkin kilpailijan henkilökohtaisiin
pisteisiin. Valittaessa joukkuetta arvoturnauksiin lasketaan kotimaan kilpailujen päälle henkilön menestyminen PM-kilpailuissa.
Suomen nousu lajin Pohjois-Euroopan eliittiin on jo tapahtunut ja maajoukkue voitti kultaa
2002, 2004, 2005 ja 2007 järjestetyissä PM–kilpailuissa sekä 2005 Itämeren mestaruuskilpailuissa.
CMAS:n arvokisat järjestetään vuorovuosittain EM- ja MM-kilpailuina. Maajoukkueleiri järjestetään arvokisojen alla kisapaikalla, koska kisaolosuhteisiin tutustuminen ennen kilpailua on
tärkeää. Euroopan/Afikan-mestaruuksista kilpailtiin Espanjan Cadizissa heinäkuussa joukkueella Stig Gustavsson, Jukka Levonen, Matti Pyykkö ja Tero Salin. Suomen joukkue jäi 13.
sijalle. Näin ollen ensi vuoden MM-kilpailuihin pääsy varapaikalta on epävarmaa. Syyskuussa
Kustavissa järjestetyissä PM-kisoissa Suomi voitti sekä yksilömestaruuden että joukkuekullan.

VUODEN 2007 KILPAILUTOIMINTA
SM-kilpailut
Laji		

Missä

Osallistujat

Räpyläuinti

Tampere 3.–4.2.

77 kilpailijaa
13 seurasta

37 naista
40 miestä

Räpyläuintivaliokunta

Vapaasukellus

Kouvola 25.3.

25 osallistujaa

6 naista
19 miestä

Vapaasukellusvaliokunta, Vesikot

Uppopallo SM-sarja

Sukelluskalastus

Miehiä/Naisia

5 joukkuetta

Turun saaristo,
Kustavi 18.–19.8.

41 kilpailijaa
9 seurasta

Järjestäjä

Uppopallovaliokunta

2 naista
39 miestä

Sukelluskalastusvaliokunta

PM-kilpailut / Itämeren mestaruuskilpailut

40

Miehiä/Naisia

Laji		

Missä

Räpyläuinti

Gladsaxe, Tanska
30.–31.3.

Uppopallo, nuoret

Tampere
17.–18.11.

4 naista
11 miestä

5. sija

Sukelluskalastus

Turun saaristo, Kustavi
7.–8.9.

1 nainen
30 miestä

yksilö- ja joukkuekulta

10 naista
11 miestä

Sijoitukset
28 kultaa
16 hopeaa
16 pronssia

EM-kilpailut

Laji		

Missä

Miehiä/Naisia

Sijoitukset

Sukelluskalastus

Gadiz, Espanja 19.–23.7.

4 miestä

13. sija

Räpyläuinti, nuoret

Ostrowiec, Puola 1.–7.7.

3 miestä

3 finaalipaikkaa

Laji		

Missä

Miehiä/Naisia

Sijoitukset

Räpyläuinti

Bari, Italia 26.7.–3.8.

2 naista, 2 miestä

Naiset 7. sija

Uppopallo

Bari, Italia 26.7.–3.8.

Naisten joukkue
Miesten joukkue

Naiset 7. sija
Miehet kultaa

Vapaasukellus, allas

Maribor, Slovenia 4.–7.7.

3 naista
5 miestä

Naiset 4. sija
Miehet finaalipaikka

Vapaasukellus, avovesi

Hurghada, Egypti
23.10.–6.11.

1 nainen
3 miestä

1 hopea

MM-kilpailut
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Liite 2. Tasetiedot 2007
Sukeltajaliitto ry:n tilinpäätös 2007, budjettivertailu
Budjetti

Tekninen valiokunta

Tulot

51 500

27 114

Menot

64 500

35 832

Yhteensä
Nuorisovaliokunta

Tulot
Menot

Uppopallovaliokunta

-5 671

Tulot

25 950

16 533

Menot

41 935

33 070

-15 985

-16 537

Tulot

15 350

8 131

Menot

18 850

38 625

Yhteensä

-3 500

-30 494

Tulot

27 500

42 532

46 870

73 272

-19 370

-30 740

Tulot

11 200

12 077

Menot

19 700

19 650

Yhteensä

-8 500

-7 573

Tulot

10 225

7 108

Menot

18 770

15 654

Yhteensä

-8 545

-8 546

4 000

8 334

Yhteensä

Sukelluskalastusvaliokunta

Tiedotustoiminta

Tulot
Menot
Yhteensä

Julkaisutoiminta

Tulot
Menot
Yhteensä

Hallinto

30 900

32 255

-26 900

-23 921

41 000

32 086

94 700

85 444

-53 700

-53 358

Yhteensä
Tulot
Menot
Yhteensä

290 720

242 324

-290 720

-242 324

0

0

8 600

9 833

-8 600

-9 833

Varainhankinta

Tulot

432 500

430 867

(ei sis. lehden tilausmyyntiä)

Menot

125 500

124 804

Yhteensä

307 000

306 063

Tulot

124 000

137 500

Yhteensä

124 000

137 500

Tulot

773 867

751 990

Menot

801 894

746 142

-28 027

5 848

-5 050

hallinnossa

-33 077

5 848

Yleisavustukset

Tilien tulos

Toteutumis%
vuosibudjetista

67%

Projektirahoitus 5000 €
55%

103%
Sukellusturvallisuus
projektirahoitus 6000 €
871%

Hallitus lisärahoitus

Matka-avustus 6500 €
158%

Hallitus lisärahoitus

89%

100%

89%

99%

Tulot
Menot

Kansainvälinen toiminta

29 708
35 379

Menot

Vapaasukellusvaliokunta

-8 718

30 642
40 849

Yhteensä
Turvallisuusvaliokunta

-13 000

-10 207

Yhteensä
Räpyläuintivaliokunta

Toteutuma

poistot
TILIKAUDEN TULOS

82%

114%

96%

111%

poistot ja
varaston muutos

Budjettivertailussa kokonaistuotot ja kokonaiskulut ovat 57.567 euroa suuremmat kuin tuloslaskelmassa. Ero johtuu siitä, että seuraavat erät on
käsitelty kirjanpidossa tulon- ja menon oikaisuna ja budjettivertailussa tuottona ja kuluna:
Lsenssivakuutukset 46.513 € (kirjanpidossa tulon oikaisuna)
Ansiomerkkituotot 2.311 € (kirjanpidossa menon oikaisuna)
Ilmoitushankintakulut 8.753 € (kirjanpidossa tulon oikaisuna)
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Sukeltajaliitto ry
1.1. - 31.12.2007

1.1. - 31.12.2006

883,74

1 767,48

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto

20 018,13

16 283,93

Pysyvät vastaavat yhteensä

20 901,87

18 051,41

51 581,98

31 376,46

Myyntisaamiset

8 972,92

14 593,36

Muut saamiset

200,63

0,00

27 730,93

23 120,83

TASE
Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Tavarat
Saamiset

Siirtosaamiset

36 904,48

37 714,19

Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä

157 554,21

127 904,30

246 040,67

196 994,95

Vastaavaa

266 942,54

215 046,36

136 769,85

164 575,95

Saamiset yhteensä

Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
Edellisien tilikausien yljäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
Oma pääoma yhteensä

5 848,54

-27 806,10

142 618,39

136 769,85

23 363,00

23 259,00

26 316,44

25 272,13

PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat
Muut velat

5 923,47

6 444,42

Siirtovelat

68 721,24

23 300,96

Lyhytaikainen vieras pääoma

100 961,15

55 017,51

Vastattavaa

266 942,54

215 046,36
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