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PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

Vuonna 2006 Liitto täytti 50 vuotta. Juh¬lavuoden tarkoituksena oli lisätä sukellusharras-
tuksen näkyvyyttä ja tietoa sukeltamisesta ja näin ylläpitää ja edistää seurojen toiminta-
edellytyksiä. Vuosi huipentui Liiton 50-vuotisjuhliin hotelli Meripuistossa Espoossa. Juhlat 
onnistuivat erinomaisesti, mistä kiitos kuuluu juhlien järjestelyyn osallistuneille ja toimiston 
henkilökunnalle.

Avainalueina vuonna 2006 ovat olleet erityisesti sukelluksen kiinnostavuuden lisääminen 
nuorten parissa, jäsenyyssuhteen keston pidentäminen ja Liiton aseman vahvistaminen har-
rastussukelluksen ja sukelluksen kilpailutoiminnan johtavana asiantuntijana Suomessa.

Meneillään on useita toiminnan kehittämishankkeita. Monet näistä kestävät useita vuosia ja 
edellyttävät Liitolta vankkaa taloudellista tilannetta. Tästä syystä Liiton talouden kunnos-
sapitämiseen ja kehittämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota ja pitkäjänteisen ja tarkan 
taloudenpi¬don ansiota talous onkin hyvässä kunnossa.

Kiitän kaikkia Liiton jäseniä ja toimiston henkilökuntaa arvokkaasta työstä harrastuksemme 
hyväksi.

Jouko Laitinen

ORDFÖRANDES ÖVERSIKT

År 2006 Förbundet fyllde 50 år. Avsikten med jubileumsåret var att öka dyksportens syn-
lighet och kunskap om dykning, och på så sätt skapa bättre förutsättningar för klubbarnas 
aktiviteter. Året kulminerades i Förbundets 50-års festligheter på hotell Meripuisto i Esbo. 
Jubileet lyckades utmärkt för vilket vi får tacka alla dem som hjälpte till i förberedelserna. 
Ett speciellt tack riktar vi till förbundets personal.

Nyckelområdena år 2006 var att öka intresse för dykning bland ungdomar, att förlänga 
medlemskapstiden bland klubbmedlemmar och att förstärka förbundets roll som ledande 
sakkunnig inom dyksporten och organiserandet av dyktävlingar.

För tillfället har vi flera utvecklingsprojekt på gång. Många av dem tar flera år i anspråk 
och förutsätter att Förbundet har en stabil ekonomi. Därför har man speciellt sett till att 
Förbundets ekonomiska grundlag är balanserat också på sikt. Tack vare det ligger ekonomin 
nu på sund basis. 

Jag tackar Förbundets medlemmar och personal för ett förtjänstfullt och uppoffrande arbete 
för vår gemensamma hobby - dyksporten. 

Jouko Laitinen
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1. Järjestötoiminta

1.1 Organisaation kuvaus
Sukeltajaliitto ry, Finska dykarförbundet rf on perustettu vuonna 1956, ja se on pohjoismai-
sista 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 lii-
kunnan 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

Uppopallovlk

Räpyläuintivlk

Nuorisovlk

Vapaasukellusvlk Talousvlk

Sukellus- 
kalastusvlk

Turvallisuusvlk

Tekninen vlk Liittokouluttajat

Toimisto

Työvaliokunta
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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 vastuu-
vapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Kokous päättää myös seuraavan vuoden jäsenmak-
suista ja ehdollepanotoimikunnan asettamisesta.

Syyskokouksessa vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä 
valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi 
kerrallaan.

KEVÄTKOKOUS 23.4. Lohja, Meriturva

Liiton kevätkokouksessa oli edustettuna 19 seuraa kokonaisäänimäärän ollessa 273. Kokouk-
sen puheenjohtajana toimi Kimmo Pousi Lohjan Urheilusukeltajat ry:stä.

Kokouksessa esiteltiin vuoden 2005 toimintakertomus ja vahvistettiin tilinpäätös. Tilivelvol-
lisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Kokouksessa myös valittiin ehdollepanotoimikunta, 
jonka puheenjohtaja toimii Rauno Vihriälä.

Kokous vahvisti vuoden 2007 jäsenmaksut ja ne pysyivät ennallaan:
Aikuiset (vuonna 1992 ja aiemmin syntyneet) 19 euroa
Norpat (vuosina 1993–2000 syntyneet) 8,50 euroa
Kuutit (vuonna 2001 tai sen jälkeen syntyneet) ovat ilmaisia.
Henkilöjäsenen jäsenmaksu on 50 euroa. Yhteisöjäsenellä ei ole erillistä jäsenmaksua. Tuki-
jäsenen jäsenmaksu on 1000 euroa.

SYYSKOKOUS 8.10. Espoo, Kongressihotelli Meripuisto

Liiton syyskokous järjestettiin Liiton 50-vuotisjuhlien yhteydessä. Syyskokouksessa oli edus-
tettuna 22 seuraa kokonaisäänimäärän ollessa 327 ääntä. Kokous hyväksyi yksimielisesti 
vuoden 2007 toimintasuunnitelman ja talousarvion. 

Jouko Laitinen valittiin yksimielisesti Liiton puheenjohtajaksi kaudelle 2007–2008. Vastaeh-
dokkaita ei ollut.

Hallitukseen valittiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi:
Kaikumo Pekka  Helsinki  (jatkokausi)
Lainio Kari  Lepsämä  (jatkokausi)
Sariola Jyrki  Tuusula  (jatkokausi)
Sandberg Tero  Lohja  (uusi)

ja varajäseniksi
Pöntinen Matti  Lappeenranta  (aiemmin varsinainen jäsen)
Laine Pasi  Lahti  (uusi)

Hallituksessa jatkavat edelleen seuraavan kauden Heli Laukkarinen, Markus Korpela, Riku 
Riikonen ja Jorma Onjukka.

Syyskokous kutsui Kalervo Rehnbäckin Liiton ensimmäiseksi kunniapuheenjohtajaksi. Helena 
Jaatinen ja Kalevi Turkka kutsuttiin Liiton kunniajäseniksi.
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LIITON LUOTTAMUSELIMET

HALLITUS

Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan Liiton puheenjohtajaksi. Hallituksessa on hänen lisäk-
seen 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, sukupuolija-
kaumaltaan ja muulta taustaltaan. Hallitus kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa.

Hallitus 
• edustaa jäsenistöä, vastaa toiminnasta ja taloudesta sekä toimii järjestön edun- 
 valvojana
• 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 ja osallistuminen kokouksiin vuonna 2006:

Kaikumo Pekka, varapuheenjohtaja Helsinki  5/5
Kardell, Marja-Leena, varajäsen Lahti  �/5
Korpela, Markus Espoo  �/5
Lainio, Kari Lepsämä  �/5
Laitinen, Jouko, puheenjohtaja Halli  5/5
Laukkarinen, Heli Järvenpää  5/5
Onjukka, Jorma Varkaus  �/5
Parkkila, Pentti, varajäsen Ylitornio  �/5
Pöntinen, Matti Lappeenranta  �/5
Riikonen, Riku Hämeenlinna  3/5
Sariola, Jyrki, varapuheenjohtaja Tuusula  5/5

Nuotio Sari, sihteeri   5/5

TYÖVALIOKUNTA

Liiton puheenjohtajisto ja toiminnanjohtaja muodostavat työvaliokunnan, ja se suorittaa hal-
lituksen sille antamia erillistehtäviä.

Työvaliokunta piti vuoden 2006 aikana seitsemän varsinaista kokousta ja teki valmistelutyö-
tä hallitukselle. Valiokuntaan kuuluivat Jouko Laitinen, Pekka Kaikumo, Jyrki Sariola ja Sari 
Nuotio. 

TEKNINEN VALIOKUNTA

Teknisen valiokunnan toiminta sujui toimintasuunnitelman painopistealueiden mukaisesti. 
Kouluttajakoulutus toteutettiin toimintasuunnitelman mukaisesti, vaikkakin osanottajamää-
rät olivat odotettua pienemmät. Alueelliseen kouluttajatarpeeseen vastattiin järjestämällä 
kaksinkertainen määrä kouluttajakoulutuksia normaalivuoteen verrattuna hajautettuna eri 
puolille Suomea. Vuonna 2006 saatiin myös päätökseen muutama kehitysprojekti.

-Marko Kauppinen
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Valiokunnan toimialue
Tekninen valiokunta kehittää ja valvoo sukelluskoulutusta ja sukellusturvallisuutta.

Valiokunnan toiminnan painopisteet
• kouluttajakoulutus
• vuonna 2005 aloitettujen jatko-, erikois- ja tekniikkasukelluskurssien kehittämis- 
 projektien loppuun saattaminen

Valiokunnan kokoonpano
Kauppinen Marko, puheenjohtaja Tampere
Koskinen Ilari, varapuheenjohtaja Espoo
Kivisaari Yrjötapio Helsinki
Lainio Kari Lepsämä
Savolainen Kari Joensuu
Suojoki Perry Helsinki

Hallituksen yhteyshenkilö 
Onjukka Jorma

Valiokunta kokoontui neljä kertaa.

Liittokouluttajat
Back Kari  Rovaniemi
Häkkinen Esa Porvoo
Ilksöz Cem Jyväskylä
Keto-Timonen Riikka Helsinki
Korpela Markus Espoo
Ohvo Tero Espoo
Onjukka Jorma Varkaus
Puomio Timo Helsinki
Tähtiharju Juha Helsinki
Tuunainen Virpi Helsinki

NUORISOVALIOKUNTA

Norppatoiminnassa vuosi on ollut vireä. Norppaohjaajakursseilla, ralleissa ja kansainväli-
sellä leirillä Hangossa oli runsaasti osallistujia. Nuorisovaliokunta valmisteli vuoden aikana 
kummiseuratoiminnan aloittamista, ja se käynnistyy vuonna 2007. Sinettiseura-uudistuksen 
myötä sinettiseurojen hakuaikaa ja auditointikäytäntöä yhtenäistettiin toimivammaksi. Nuo-
ret Pinnan Alle –hankkeessa seurojen käyttöön tehtiin lajiesitteet yhdessä muiden valiokun-
tien kanssa. Hanke jatkuu vuoden 2007 aikana.

-Lilli Pykäläinen

Valiokunnan toimialue
• Lasten ja nuorten sukellustoiminnan kehittäminen
• Snorkkelisukellustoiminnan ja –koulutuksen kehittäminen

Valiokunnan toiminnan painopisteet
• Nuorten harrastustoiminnan lisääminen
• Sinettiseura-uudistus
• Kansainvälinen leiri

Valiokunnan kokoonpano
Heikkinen Petri Jyväskylä
Huupponen Sirpa Pieksämäki
Laine Anu, sihteeri Tampere
Lybeck Patrick Espoo
Mantere Ossi Pori



8

Pykäläinen Lilli, puheenjohtaja Lappeenranta
Torkkeli Laura, tiedottaja Tampere

Hallituksen yhteyshenkilö 
Laukkarinen Heli Järvenpää

Valiokunnalla oli seitsemän kokousta, joista kaksi oli puhelinkokouksia.

UPPOPALLOVALIOKUNTA

Valiokunnan tavoite lisätä nuorten uppopallon harrastamista ei toteutunut täysin. Nuorisotoi-
minnan lisäämiseen on syytä paneutua tarmokkaasti tulevana vuonna. Toisaalta positiivista 
kehitystä on pitkän aikaa poissa olleen 2. divisioonan paluu.

-Petteri Silvola

Valiokunnan toimialue
• kehittää uppopalloa lajina
• kehittää ja ylläpitää uppopallon kilpailujärjestelmää ja valmennusta
• tehdä antidopingtyötä

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

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

Valiokunnan kokoonpano
Jaakola Mikko, sihteeri, tiedottaja Tampere
Kokkola Jari, talousvastaava Tampere
Riikonen Rami, maajoukkuevalmentajien
edustaja  Tampere
Riikonen Riku, tuomari- ja sääntövastaava Tampere
Silvola Petteri, kilpailupäällikkö, 
vt puheenjohtaja Hämeenlinna
Suomalainen Satu, puheenjohtaja Loppi

Hallituksen yhteyshenkilö
Riku Riikonen

Valiokunta kokoontui kuusi kertaa.

Valmentajat ja muut toimitsijat
Enberg Marko,
miesten maajoukkuevalmentaja Vantaa
Silvola Petteri,
maajoukkueiden joukkueenjohtaja Hämeenlinna
Suomalainen Tero,
naisten maajoukkuevalmentaja Espoo
Viinikainen Henri,
miesten maajoukkuevalmentaja Valkeakoski
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RÄPYLÄUINTIVALIOKUNTA

Valmentaja- ja tuomarikoulutusta kehitettiin tuottamalla koulutusmateriaalia. Kiertävä lähet-
tiläs Timo Suominen kävi esittelemässä räpyläuintia seuroissa ympäri Suomea. Kilpailuta-
voitteet eivät toteutuneet muutoin kuin PM-kilpailujen osalta. Maajoukkue-uimarit osallistui-
vat Unkarissa keväällä järjestettyyn World Cup -kilpailuun ja menestyivät kohtuullisesti. 

-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
Korja Juha, valmennus/lajin kehitys Valkeala
Kotikuusi Marja-Liisa, sihteeri Kouvola
Lehtola Hannele, nuorisoasiat Riihimäki
Pynnönen Veli-Matti, leirien järjestely Valkeala
Rehnbäck Kalervo, kansainväliset asiat Korppoo
Toivola Janne, valmennus/lajin kehitys Sotkamo
Turkka Kalevi, puheenjohtaja Tampere

Hallituksen yhteyshenkilö 
Kardell Marja-Leena Lahti

Kokouksia on pidetty kolme, joista ensimmäinen SM-kisojen yhteydessä 28.1. Kouvolassa, 
toinen 19.8. Lahdessa ja kolmas maajoukkueen syysleirin yhteydessä 21.10. Vierumäellä.
PM-kilpailujen yhteydessä pidettiin räpyläuinnin mini-PM-kokous.

VAPAASUKELLUSVALIOKUNTA

Koulutusjärjestelmän kehittämisen tuloksena saatiin koulutusmateriaalit kaikille AIDA-tasoil-
le. Valiokunta järjesti yhden hallileirin Lahdessa, joka poiki mm. vapaasukellusjaoksen pe-
rustamisen sukellusseura Vesikoihin Kouvolassa. Yhteistyössä Freediving Team of Finlandin 
kanssa järjestettiin avovesileirit Kaatialassa ja Tampereella. Lisäksi valiokunta järjesti Halli-
SM-kisat Tampereella sekä avovesikisat Asikkalassa. Maajoukkueen kunnianhimoiset tavoit-
teet jäivät osin saavuttamatta, mutta lopputulos oli silti hyvää kansainvälistä tasoa. 

-Simo Kurra

Valiokunnan toimialue
• Turvallisen vapaasukelluskulttuurin ja -tietoisuuden levittäminen
• Koulutusjärjestelmän kehittäminen
• Kilpailutoiminta

Valiokunnan toiminnan painopisteet
• Koulutusprojektin vieminen eteenpäin
• Vapaasukelluksen MM-kisat
• SM-kisat
• Tapahtumat ja leirit
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Valiokunnan kokoonpano
Lahtinen Kimmo, puheenjohtaja Jyväskylä
Kurra Simo, koulutus Tampere
Kallio Teppo Nastola
Nordblad Johanna, maajoukkuetoiminta Helsinki

Hallituksen yhteyshenkilö
Pöntinen Matti Lappeenranta

Valiokunta kokoontui kerran kasvotusten ja puhelinpalavereissa noin kahden kuukauden vä-
lein.

SUKELLUSKALASTUSVALIOKUNTA

Lajin kehittämiseksi tehdyt sääntömuutokset, turvallisuussäännöt ja uusien järjestäjäseu-
rojen koulutus onnistuivat hyvin. Kilpailujen järjestäjävastuun laajennus uusille seuroille toi 
helpotusta lisääntyvään kilpailutoimintaan. Valiokunta jatkoi nuorille suunnattujen harjoi-
tusmuotojen suunnittelua. Myös uusi, nuorisolle tarkoitettu lajiesite valmistui. Kilpailullisesti 
kausi tarjosi onnistumisia kun Suomeen tuli sekä miesten että naisten yksilömestaruus ja 
joukkuepronssi Kristiansund Cupissa Norjassa. Yhteistyö Merentutkimuslaitoksen kanssa jat-
kunee taas kun tutkimusapua tarvitaan.

-Ville Lahikainen

Valiokunnan toimialue
• kehittää lajia
• kehittää ja ylläpitää kilpailujärjestelmää ja valmennusta
• tekee antidopingtyötä

Valiokunnan toiminnan painopisteet
• kilpailutoiminnan kehittäminen kotimaassa ja uusien seurojen kouluttaminen   
 kilpailujen järjestäjiksi
• lajin turvallisuuden kehittäminen
• kansainvälinen yhteistyö
• nuorisotoiminnan kehittäminen
• lajin esittely seuroille
• lajidokumentointi sekä lajin tunnettuuden ja arvostuksen lisääminen 
• kansainväliset kilpailut
• turvallisuussäännöstön ja ohjeistuksen jakelu

Kilpailutavoitteiksi oli asetettu Suomen pitäminen Pohjois-Euroopan johtavana sukelluska-
lastusmaana sekä sijoittuminen MM-kilpailuissa kymmenen parhaan joukkoon. Kisapaikkaa 
ei kuitenkaan saatu.

Valiokunnan kokoonpano
Lahikainen Ville, puheenjohtaja Helsinki
Helle Jani Vantaa
Nousiainen Aki Rauma
Salin Tero Helsinki

Hallituksen yhteyshenkilö 
Sariola Jyrki Tuusula

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

Tavoitteet toteutuivat pääosin toimintasuunnitelman mukaisesti. Viranomaisyhteistyö ja 
Vapepa–toiminta kehittyivät hyvin ja sukeltajien arvostus kasvoi sidosryhmiemme keskuu-
dessa. Sukeltajapäivät toteutuivat suunnitellusti ja osallistujamäärä oli hyvä. Tapahtumara-
portoinnin uudistus saatiin hyvin käyntiin. Valiokunta edisti sukeltamisen ja Sukeltajaliiton 
tunnettuutta ja arvostusta.

-Erno Olkkonen

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

Valiokunnan toiminnan painopisteet
• Vapepa-koulutus
• viranomaisyhteistyön kehittäminen
• tapahtumaraportoinnin kehittäminen
• sukellusturvallisuuden kehittäminen
• turvaohjeiden uudistaminen vastaamaan nykyisiä tarpeita

Valiokunnan kokoonpano
Elijoki Merja Valkeakoski
Ilksoz Cem Jyväskylä
Leinonen Markku Joensuu
Olkkonen Erno, puheenjohtaja Espoo
Onjukka Jorma Varkaus
Pöntinen Matti Lappeenranta
Vihriälä Rauno Helsinki

Hallituksen yhteyshenkilö
Lainio Kari Lepsämä

Valiokunta kokoontui viisi kertaa.

TALOUSVALIOKUNTA

• tarkastelee Liiton taloutta pitemmällä aikavälillä
• toimii hallituksen taloudellisena asiantuntijana
• suorittaa hallituksen sille määräämät erillistehtävät
• tukee valiokuntia budjetin hallinnassa

Talousvaliokunta vuonna 2006
Jaatinen Helena Kirkkonummi
Laitinen Jouko Halli
Nuotio Sari Helsinki
Sajaniemi Risto, puheenjohtaja Espoo
Sulku Jukka Salo

Talousvaliokunta on seurannut Liiton budjetteja ja toiminut pääasiassa sähköpostin välityk-
sellä. Talousvaliokunta on ollut valiokuntien käytettävissä talouteen liittyvissä kysymyksissä. 
Talousvaliokunnan puheenjohtaja osallistui syyskuussa hallituksen ja valiokuntien yhteiseen 
suunnittelukokoukseen.
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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 vakituista toimihenkilöä 
ja tarvittaessa käytetään mm. työharjoittelijoita apuna. Joulukuun alusta palkattiin puolipäi-
väinen toimitussihteeri. Vuoden 2006 aikana toimistolla työskenteli yksi graafisen suunnitte-
lun opiskelija ja yksi mediatekniikan opiskelija työharjoittelussa neljän kuukauden jaksoilla. 
Lisäksi yksi media-assistenttiopiskelija oli kolmen viikon työssäoppimisjaksolla.

TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT

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

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

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

Jäsensihteeri
• vastaa asiakaspalvelusta
• vastaa ATK-rekisteristä 
• vastaa Liiton kotisivujen päivittämisestä 
   
Toimitussihteeri
• vastaa Sukeltaja-lehden sisällön kokoamisesta ja yhteyksistä kirjoittajiin 
• toimii muun tiedottamisen tukena 

Liiton toimihenkilöt ovat:
Toiminnanjohtaja  Sari Nuotio
Koulutuspäällikkö  Mika Rautiainen
Nuorisopäällikkö Sari Häkkinen (vuoden 2006 elokuusta alkaen sijaisena toimi Kari  
   Malvinen)
Jäsensihteeri   Riku Verkkomäki
Toimitussihteeri Kristiina Karila 1.12. alkaen

JÄSENYYDET SEKÄ KOTIMAISET EDUSTUKSET JA  
YHTEISTOIMINTA

Sukeltajaliitto on jäsenenä seuraavissa järjestöissä:

Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS)
European Underwater Federation (EUF)
Kuntoliikuntaliitto Kunto ry 
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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 2006 aikana ollut seuraavia kotimaisia edustuksia:

SLU:n edustaja Urheilun oikeusturvalautakunnassa (Helena Jaatinen)
Suomen Olympiakomitean valtuuskunta (Jouko Laitinen, Sari Nuotio)
Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton hallitus (Heli Laukkarinen)
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:

Vesistöt liikuntapaikoina – Veneilyliiton koordinoima hanke (Sari Nuotio)
Suomi Vesille – Vesiliikuntalajiliittojen ja vesiturvallisuudesta vastaavien viranomaisten yh-
teistyöhanke (Sari Nuotio)
Turvallisuusvaliokunta konsultoi Kanoottiliitto ry:tä tapahtumaraportoinnin kehittämisprojek-
tissa.

KANSAINVÄLISET EDUSTUKSET JA YHTEISTOIMINTA

Liiton puheenjohtaja Jouko Laitinen, varapuheenjohtaja Pekka Kaikumo ja toiminnanjohtaja 
Sari Nuotio osallistuivat pohjoismaisten liittojen puhelinkokoukseen 22.1.2006 ja toimivat 
puhelinkokouksen järjestäjinä.

Liiton puheenjohtaja Jouko Laitinen ja toiminnanjohtaja Sari Nuotio osallistuivat Roomassa 
5.–7.5.2006 CMAS Europen ja CMAS:n yleiskokoukseen.

Liiton hallituksen jäsen Riku Riikonen toimi CMAS:n uppopallovaliokunnassa.

Vapaasukellusvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Lahtinen toimi AIDA:n (Association Inter-
nationale pour le Développement de l’Apnée) kurinpitovaliokunnan sihteerinä ja koulutustyö-
ryhmän jäsenenä. Myös Simo Kurra toimi koulutustyöryhmän jäsenenä.

Koulutuspäällikkö Mika Rautiainen toimi NAUI:n (National Association of Underwater Instruc-
tors) alue-edustajana (Regional Representative) Suomessa.

Sukeltajaliitto järjesti kesäkuussa 2006 yhteistyöseurojen Nousu ry, Sukellusseura H20 ry ja 
Urheilusukeltajat ry:n kanssa kansainvälisen snorkkelisukellusleirin Hangon lähellä Bengtå-
rissa. Leirille osallistui edustajia Ruotsin ja Norjan liitoista.

Sukeltajaliiton 50-vuotisjuhliin 7.10.2006 osallistui Tanskan ja Ruotsin Liittojen puheenjoh-
tajat delegaatioineen.

LIITON JÄSENMÄÄRÄ

Vuosi 2006 oli Liiton 50. toimintavuosi. Jäsenmäärä vuoden 2006 lopussa oli 11 133 jäsentä, 
joista miehiä oli 88�3 ja naisia 2�90. Jäsenistä alle 19-vuotiaita oli 2008. Tässä ikäryhmässä 
poikia oli 1302 ja tyttöjä 706. Jäsenmäärä on lähes sama kuin viime vuonna.

Vuoden 2006 aikana Pohjakosketus ry ja Tekniikkasukellus Äänekoski ry hyväksyttiin Liiton 
jäseneksi. Seuroista Ahvenat ry, Lavian VPK ry ja U-96 ry päättivät jäsenyytensä. Seurojen 
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määrä siis väheni yhdellä viime vuoteen verrattuna ja on nyt 205. Nykyisillä uimahalliresurs-
seilla ei ole odotettavissa, että seurojen määrä voisi voimakkaasti kasvaa.

JÄSENET  

(Sukeltajaliiton jäsenrekisterissä tuli teknisesti mahdolliseksi miesten ja naisten erottelemi-
nen vuoden 2001 lopussa.)
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LIITON TALOUS

Liiton talous on pitkäjänteisen toiminnan tuloksena vakaalla pohjalla ja eri toiminta-alueilla 
pysyttiin vuoden 2006 aikana hyvin suunnitelmien puitteissa. Vuoden 2006 tilinpäätös on 27 
806 euroa alijäämäinen. Omatoimisen varainhankinnan nettotulos oli 292 977 euroa, kun 
se oli 321 9�3 euroa vuonna 2005. Saatujen avustusten määrä kasvoi edellisestä vuodesta. 
Opetusministeriön toiminta-avustuksen lisäksi saatiin OPM:n erityisavustus vapaasukelluk-
sen koulutusjärjestelmän kehittämiseen, SPR:ltä tukea Vapepa-toimintaan, Nuorelta Suo-
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melta kehityshankerahoitusta ja OPM:n matka-avustus räpyläuimareiden Cup-kilpailuihin. 
Nämä avustukset olivat yhteensä 118 500 euroa. Lisäksi vapaasukeltaja Johanna Nordblad 
sai Olympiakomitean valmennustukea 3000 euroa. Tärkeimmät tilinpäätöstiedot löytyvät liit-
teinä toimintakertomuksen lopusta. 

MARKKINOINTI- JA TIEDOTUSTOIMINTA

Sukeltajaliitto järjesti 19.2.2006 Venemessuilla Helsingissä Sukelluksen teemapäivän. Päivän 
ohjelmassa esiteltiin sukellusta laaja-alaisesti: lasten ja nuorten toimintaa, laitesukellusta, 
eri kilpailulajeja, Vapepa-toimintaa sekä merialueiden hylkyjä. 

Vuoden aikana Liitolle laadittiin viestintästrategia. Liiton viestinnän toimintaperiaatteina ovat 
asiantuntevuus, luotettavuus, avoimuus ja vuorovaikutteisuus. 

Verkkosivujen käyttöä ja sähköistä tiedottamista on lisätty ja jäsenistöltä on kerätty palau-
tetta Sukeltaja-lehden ja verkkosivujen kehittämiseksi.

Sukeltajaliiton historiasta ja nykypäivästä kertova DVD-dokumentti ”Veden vallassa 1956–
2006” julkistettiin Liiton 50-vuotisjuhlassa 7.10.2006. Dokumentin tekeminen oli kolmevuo-
tinen projekti ja projektityöryhmään kuuluivat Anneli ja Ilari Koskinen, Mika Paavilainen ja 
Mika Tertsunen.

Sukeltajaliitto tuki Hylyt.netin toimintaa. Hylyt.net on kansainvälisestikin ainutlaatuinen ve-
denalaisen kulttuuriperinnön tietopankki, jota ylläpidetään ja täydennetään vapaaehtoisen 
verkoston voimin.

Sukeltajaliitto on tehnyt yhteistyötä eri vesilajiliittojen ja viranomaisten kanssa vuoden 2006 
aikana. Vesilajiliittojen Vesistöt liikuntapaikkoina –projekti saatiin päätökseen ja projektin 
tuotoksena syntyi opas liikuntapaikkojen suunnitteluun.

Sukeltajaliitto oli mukana Suomi Vesille -kampanjoinnissa, jossa lajiliitoilla ja viranomaisilla 
oli paikallistason yhteistyön kautta tavoitteena innostaa uusia harrastajia vesiliikuntalaji-
en pariin ja edistää turvallista vesillä liikkumista. Sukeltajaliiton jäsenseurat olivat mukana 
järjestämässä Uudenkaupungin, Hausjärven, Varkauden ja Espoon tapahtumia alkukesän 
aikana. 

SUKELTAJA-LEHTI

Liitto julkaisee viisi kertaa vuodessa ilmestyvää Sukeltaja-lehteä, joka tavoittaa kaikki jä-
senet. Lehti on ollut myös PR-tarkoituksessa irtolehtimyynnissä vuoden 200� 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 alusta.

Toimitusneuvoston kokoonpano
Laitinen Jouko, päätoimittaja
Koivumäki Leena, toimitussihteeri
Gustavsson Stig
Kokkonen Sanna
Nuotio Sari
Rautiainen Mika
Siirilä Erkki

Toimitusneuvosto kokoontui viisi kertaa. Kokouksissa olivat lisäksi läsnä MCI Pressin edusta-
jina Jyrki Lehto ja Hanna Saarinen, Sukeltajaliiton nuorisopäällikkö Kari Malvinen ja Sukelta-
ja-lehden ilmoitusmyyjä Veli-Matti Korppi-Tommola. 
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TIEDOTTEET

Seuraposti
• Seuraposti päätettiin lakkauttaa ja korvata seurakirjeillä sekä informaation   
 päivityksillä Liiton kotisivuille.

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

Norppaposti
• Nuorisovaliokunnan julkaisema, seurojen nuorisovastaaville suunnattu Norppaposti- 
 tiedote 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 Egyptissä joulukuussa pääsi seuraamaan   
 maajoukkueen blogin kautta. 

LIITON 50-VUOTISJUHLA JA JUHLANÄYTTELY

Sukeltajaliiton 50-vuotisjuhlat järjestettiin Espoossa Kongressihotelli Meripuistossa 
7.10.2006.  Juhliin koottiin Muistojen näyttely, jossa oli esillä sukellusvarusteita ja valokuvia 
menneiltä vuosikymmeniltä. Näyttelyn kokoamisesta vastasi Marko Kauppinen.

Juhlaan osallistui noin 150 henkilöä. Juhlapuhujana oli SLU:n puheenjohtaja Timo Laitinen. 
Ilpo V. Salmi muisteli juhlassa Liiton toiminnan alkutaivalta ja nuoren puheenvuoron piti Iida 
Räty. Musiikkiesityksistä juhlassa vastasivat Milla, Eveliina ja Sini Korppi-Tommola. Veden 
vallassa 1956–2006 DVD:n ensiesitys sai hyvän vastaanoton.

ANSIOITUNEET VUONNA 2006  

Vuoden Seura
Urheilusukeltajat ry, Helsinki

Vuoden Sukeltaja 
Nurminen Jukka

Vuoden Uppopalloilija
Marttila Jussi  Ahveniston Vesipedot ry

Vuoden Sukelluskalastaja
Levonen Jukka Raumanmeren Sukelluskerho ry
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Vuoden Räpyläuimari 
Haukka Sergei Kouvolan Uimarit ry
 
Vuoden Norppaohjaaja 
Pykäläinen Anni  Saimaan Norpat Urheilusukellusseura ry 

Vuoden Norppa 
Marttinen Niina  Saimaan Norpat Urheilusukellusseura ry

SUKELTAJALIITON 50-VUOTISJUHLASSA MYÖNNETYT ANSIOMERKIT

Opetusministeriön myöntämät ansiomerkit:

Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristi
Laitinen Jouko

Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomitali kullatuin ristein
Kaittola Keijo, Koivumäki Leena, Parkkila Pentti, Pohjonen Mika, Puuperä Erkki ja
Sajaniemi Risto

Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomitali
Korja juha, Lundberg Boris, Niemi Vesa, Ruohomäki Timo, Sandvik Hans ja Toivola Janne

SLU:n hopeinen ansiomerkki:
Korppi-Tommola Veli-Matti

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun VAPEPA:n hopeinen ansiomerkki:
Olkkonen Erno ja Onjukka Jorma

Sukeltajaliiton myöntämät ansiomerkit:

Sukeltajaliiton standaari
Jansson Per Olov, Metsävuori Erkki, Patoharju Ora, Vihriälä Rauno, Vikman Timo,
Järvholm Gunnar ja Dansk Sportdykker Forbund

Sukeltajaliiton kultainen ansiomerkki
Ikävalko Brita, Lappalainen Kari, Salo Jaakko

Sukeltajaliiton pronssinen ansiomerkki
Flinck Kalevi, Kinnunen Timo, Korja Kimmo, Lahtinen Kimmo, Nordblad Johanna, Pyykkö 
Matti, Sariola Jyrki, Sieppi Arto, Simovsky Peter, Sorri Sami, Thoren Leif, Valovirta Lauri ja 
Verkkomäki Riku

Erityisellä lahjalla muistettiin lisäksi Marko Kauppista, Mika Rautiaista ja Ari Palvetta.

Ora Patoharjulle ja Per Olov Janssonille haettin Valtioneuvostosta Sukellusneuvos – Dykarråd 
–arvonimiä, mutta näitä ei myönnetty.

VUODEN 2006 AIKANA SEUROILLE MYÖNNETYT LIITON ANSIOMERKIT:

Liiton kultainen ansiomerkki  ja -mitali
Saarnio Antti   Urheilusukeltajat ry

Liiton hopeinen ansiomerkki ja -mitali
Eskman Kaj   Urheilusukeltajat ry
Helminen Vesa  Scuba Libre ry
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Kortelainen Urho  Lieksan Sukeltajat ry
Koskinen Esa   Lohjan Urheilusukeltajat ry
Nurmi Roy   Urheilusukeltajat ry
Toropainen Harri  Lieksan Sukeltajat ry

Liiton pronssinen ansiomerkki ja -mitali
Ellonen Terhi   Saimaan Norpat Urheilusukellusseura ry
Ervasti Ilpo   Sub Aqua Club Marinus ry
Henriksson Tatu  Urheilusukeltajat ry
Hinkkanen Tarja  Lahden Pingviinit ry
Jauhiainen Joonas  Lohjan Urheilusukeltajat ry
Jylhä Raimo   Urheilusukeltajat ry
Kainulainen Antti  Sub Aqua Club Marinus ry
Keto-Timonen Riikka  Urheilusukeltajat ry
Korhonen Sakari  Scuba Libre ry
Laine Pasi   Lahden Pingviinit ry
Laine Ville   Lahden Pingviinit ry
Liikka Janne   Saimaan Norpat Urheilusukellusseura ry
Lobeiko Juri   Lahden Pingviinit ry
Nieminen Erkki  Kiteen Urheilusukeltajat ry
Marttinen Ismo  Saimaan Norpat Urheilusukellusseura ry
Ojansuu Lars   Lahden Pingviinit ry
Peltoniemi Jouni  Lohjan Urheilusukeltajat ry
Puomio Timo   Urheilusukeltajat ry
Pykäläinen Lilli  Saimaan Norpat Urheilusukellusseura ry
Rusanen Timo   Lieksan Urheilusukeltajat ry
Sandberg Tero   Lohjan Urheilusukeltajat ry
Sihvonen Tommi  Urheilusukeltajat ry
Timonen Jorma  Urheilusukeltajat ry
Tolonen Miika   Saimaan Norpat Urheilusukellusseura ry
Welling Juuso   Urheilusukeltajat ry
Virtanen Esa   Urheilusukeltajat ry
 
CMAS P4-sukeltaja
Leinonen Kari   Jyväskylän Delfiinit ry
Moisio Heikki   Finnairin Sukeltajat ry
Mäkelä Pekka   Jyväskylän Delfiinit ry
Parhiala Markku  Rajavartiolaitos
Teerioja Esa   Finnairin Sukeltajat ry

Liiton Standaari
Enqvist Petri   Scuba Libre ry

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa nimitti Pentti Parkkilan vuoden 2006 maakunnallisek-
si vapaaehtoiseksi pelastajaksi.

1.2 Liiton strategiset tavoitteet ja toimenpiteet

Toiminnan strategiset lähtökohdat

Sukellusharrastus soveltuu monipuolisuutensa ansiosta lähes kaikille. Sukelluksen voi aloit-
taa hyvin nuorena, ja sitä voi jatkaa vanhuusikään asti. 

Yhteiskunnallisesti erityisen merkittävää on harrastussukeltajien toiminta vapaaehtoisessa 
pelastuspalvelussa ja vedenalaisen ympäristön ja kulttuuriperinnön suojelussa ja tutkimuk-
sessa.
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Toiminnan jatkuvuuden ja pitkäjänteisyyden varmistamiseksi Sukeltajaliittoa on määrätietoi-
sesti 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 nuoruut-
ta.

LIITON TAVOITETILA JA ARVOT

Sukeltajaliitto on strategiansa ”Sukeltaja 2008” mukaisesti kasvava ja yleisesti tunnettu, 
aktiivisesti sukeltamisesta tiedottava, nuoria kiinnostava, nykyaikainen sukeltajien yhteen-
liittymä.

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 2006 

Toiminnan avainalueet vuonna 2006 olivat:
• sukelluksen kiinnostavuuden lisääminen nuorten parissa
• Liiton jäsenmäärän kasvattaminen
• uusien jäsenten hankinta
• jäsenyyssuhteen keston pidentäminen
• Liiton aseman vahvistaminen harrastussukelluksen ja sukelluksen kilpailutoiminnan  
 johtavana asiantuntijana Suomessa
• asiantuntijuuden kehittäminen
• Liiton organisaation kehittäminen

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.

Laite- ja vapaasukelluksesta, sukelluksen kilpailulajeista ja muista sukellusharrastuksen pit-
käjänteistä 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 Sukeltaja-
liitto kehittää tasapuolisesti kaikkia sukellusharrastuksen osa-alueita.
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Sukeltajaliiton koulutusjärjestelmää on  kehitetty kansainvälisten standardien pohjalta Suo-
men 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 esi-
merkiksi ympäristön ja kulttuuriperinnön suojelun, maanpuolustuksen ja tekniikan aloilla 
vaikuttavat sukellusharrastukseen. Sukeltajaliitto on vaikuttanut harrastussukelluksen toi-
mintaympäristön kehittymiseen yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten kumppaneiden 
kanssa osallistumalla vuoden 2006 aikana erilaisiin olosuhde-, toimintaedellytys- ja kehittä-
mishankkeisiin.

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 edistä-
misestä on vaadittu myös Liiton toimintaan osallistuvilta
• valiokuntien jäseniltä
• kouluttajilta
• valmentajilta
• 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 Sukeltaja-
liiton 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 
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 hy-
väksytyn sukelluskoulutusorganisaation antaman riittäväntasoisen pohjakoulutuksen perus-
teella.

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.
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Erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden erikoistarpeet on huomioitu tapauskohtaisesti. Jokai-
selle 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. Liiton antidopingohjelma julkaistiin ja antidopingsääntöjä päi-
vitettiin. Liiton antidopingvastaavaksi nimettiin hallituksen jäsen Riku Riikonen. Kaikki Liiton 
edustusurheilijat ja valmentajat sitoutuivat kirjallisesti noudattamaan Liiton antidopingoh-
jelmaa.

YMPÄRISTÖNSUOJELU

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

• Koulutus ja sukellustapahtumat toteutetaan niin, että ympäristökysymykset on otet- 
 tu huomioon.
• Seuroja kannustetaan tekemään yhteistyötä alueensa ympäristöviranomaisten ja mui- 
 den ympäristöalan sidosryhmien kanssa.
• Liiton jäseniä kannustetaan toimimaan niin harrastuksen parissa kuin muutenkin Lii- 
 ton ympäristöohjelman tavoitteiden mukaisesti.

VEDENALAISEN KULTTUURIPERINNÖN SUOJELU

Sukeltajaliitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet laivanhylkyjen ja muiden veden alle joutunei-
den 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

1.3 Seurojen kehittämis- ja tukitoimet

Sukeltajaliitto tuki seuroja niiden toiminnan kehittämisessä. Liiton toimi- ja luottamushenki-
löt olivat seurojen käytettävissä seuran toiminnan kehittämisessä. Liitto jakoi tietoa esimer-
kiksi seurajohtamisen koulutuksista ja uusista materiaaleista.

SUKELTAJAPÄIVÄT

Sukeltajapäivät on kaksi kertaa vuodessa jäsenistölle järjestettävä tilaisuus, jossa esitellään 
ajankohtaisia asioita. Päivät järjesti turvallisuusvaliokunta. Ohjelmassa hyödynnettiin luot-
tamus- ja toimihenkilöiden lisäksi ulkopuolisia asiantuntijoita: vuoden 2006 erityisteemoina 
olivat seurojen hallinto ja sukeltamisen osa-alueisiin tutustuminen. Päivät järjestettiin 22.�. 
Lohjalla (osallistujia 35) ja 25.–26.11 Torniossa (osallistujia 32).
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OHJAAJIEN INFOPÄIVÄ

Nuorisovaliokunta, räpyläuintivaliokunta, sukelluskalastusvaliokunta, vapaasukellusvalio-
kunta ja uppopallovaliokunta järjestivät yhteistyössä ohjaajien infopäivän Jyväskylässä 2.�. 
Tilaisuudessa eri valiokunnat esittelivät ohjaajille toimintaansa, eri sukelluslajeja ja harras-
tusmahdollisuuksia sekä mahdollisuuksia järjestää seuran lapsille ja nuorille monipuolista 
sukellustoimintaa. Tapahtumassa oli yhteensä 20 osallistujaa.

NUORET PINNAN ALLE -HANKE

Nuoret Pinnan Alle -hankkeen tarkoituksena on tarjota seuroille malleja ja toimintaideoita 
13–18-vuotiaiden nuorten monipuoliseen sukellusharrastukseen. Vuoden 2006 aikana työs-
tettiin materiaalia 2007 julkaistavalle DVD:lle.

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 nuorisovalio-
kunnan edustaja ja SLU:n aluejärjestön edustaja. Sinettiseuroja vuonna 2006 olivat:
• Diving Team Pori ry
• Saimaan Norpat Urheilusukellusseura ry
• Sammakot ry
• Urheilusukeltajat ry
• Rauma-Repola Diving Club ry
• Pieksämäen Urheilusukeltajat ry
• Keski-Uudenmaan sukeltajat ry
• Sukellusseura Vesikot ry

Nuoren Suomen vuosittainen, eri lajien sinettiseurojen Sinettiristeily järjestettiin 23.–
25.9.2006. Lajiliiton edustajana toimivat Patrick Lybeck nuorisovaliokunnasta ja nuoriso-
päällikkö Kari Malvinen. Sinettiristeilylle osallistui 1� henkeä kahdeksasta sukellusseurasta. 
Risteilyllä käsiteltiin ajankohtaisia aiheita ja tutustuttiin muiden lajien Sinettiseuroihin.

OPERAATIO PELISÄÄNNÖT

Nuoren Suomen Operaatio Pelisäännöt -kampanjan mukainen pelisääntösopimus oli voimas-
sa 18 ryhmällä 11 seurassa.

PAIKALLISTUKI

Opetusministeriön ja Nuoren Suomen seuratoiminnan paikallistukea myönnettiin sukellus-
seuroille 11500 euroa: Nuorten harrastehankkeeseen Keski-Uudenmaan sukeltajille 1500 
euroa, Sammakoille 1000 euroa, Tampereen palolaitoksen sukeltajille 500 euroa ja Urhei-
lusukeltajille 1500 euroa. Valmentajien ja ohjaajien osaamisen kehittämiseen myönnettiin 
Ahveniston Vesipedoille 500 euroa, Diving Team Porille 1000 euroa, Keski-Uudenmaan su-
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keltajille 1500 euroa, Mäntän Seudun Urheilusukeltajille 500 euroa, Oulun Vesimiehille 1000 
euroa, Riihimäen Urheilusukeltajille 500 euroa, Saimaan Norpat Urheilusukellusseuralle 1500 
euroa ja Sukellusseura Simpulle 500 euroa.

SEURAVIERAILUT

Liiton puheenjohtaja Jouko Laitinen ja koulutuspäällikkö Mika Rautiainen vierailivat Samma-
koissa Jyväskylässä. Tapaamisen teemoina olivat laitesukelluskoulutus ja sukellusturvalli-
suus. Hallituksen jäsenet pitivät yhteyttä seuroihin, osa virallisemmin ja osa epävirallisissa 
puitteissa. Keskusteluissa käsiteltiin mm. seuran sukupolvenvaihdosta, koulutusasioita ja 
yleisiä Liiton toimintaan liittyviä asioita.

ALUEELLINEN SEURAILTA

Sukeltajaliitto ja Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu (ESLU) järjestivät yhteistyössä ESLU:n 
toiminta-alueella oleville sukellusseuroille suunnatun seuraillan �.5. Olympiastadionilla. Ti-
laisuuteen osallistui seitsemästä sukellusseurasta 1� henkilöä. Sukeltajaliitosta oli paikalla 
puheenjohtaja Jouko Laitinen, toiminnanjohtaja Sari Nuotio, koulutuspäällikkö Mika Rautiai-
nen sekä nuorisopäällikkö Sari Häkkinen. Tapahtumassa perehdyttiin ESLU:n seuratoiminnan 
koulutustarjontaan, keskusteltiin, luotiin yhteistyökontakteja, pohdittiin tulevaisuutta sekä 
mietittiin uusia ulottuvuuksia seuratoimintaan.

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 ja hei- 
dän vanhempansa

Norppatoiminta

6-10 -vuotiaat

Snorkkeli- 
sukelluksen  
peruskurssi

yli 10-vuotiaat

Snorkkeli- 
sukelluksen  
jatkokurssi

yli 10-vuotiaat

Norppaohjaaja

Kuutti- 
ohjaaja

Snorkkelisu-
kelluskoulut-
taja

Kouluttajien  
kouluttaja

AIDA*

yli 15-vuotiaat

AIDA**

AIDA***

AIDA****

Aida Instructor

Aida Master 
Instructor

Laitesukelluksen 
peruskurssi

 
yli 12-vuotiaat

Laitesukelluksen 
jatkokurssi

 
yli 15-vuotiaat

Nitroksi- 
kurssi

Jääsukellus-
kurssi

Hylkysukel-
luskurssi

Vapepa- 
sukeltaja-
kurssi

Laitesukelluksen 
syventävä jatko-
kurssi

 
yli 18-vuotiaat

Ensiapu-
kurssi 

Sukellus-
turvalli-
suuskurssi

Nitroksi-
kouluttaja

Vapepa- 
sukellus- 
kouluttaja 

Ensiapu- 
kouluttaja 

Vapepa- 
valmius- 
kouluttaja

Lähikouluttaja 

Laitesukellus- 
kouluttaja

Liittokouluttaja

Laitesukellus- 
kokeilu

Aida Instructor 
Trainer
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SUKELTAJAKOULUTUS

Snorkkelisukellus

Kuutti- eli perhesukellustoiminta on 3–6-vuotiaiden lasten ja heidän vanhempiensa yhteisen 
snorkkelisukellusharrastuksen mahdollistamiseen tähtäävä 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 pe-
rusvalmiudet. Taitorata järjestetään leikinomaisena seikkailuratana norppatoiminnan yhtey-
dessä tai erillisenä harjoituksena.

Snorkkelisukelluksen peruskurssin hyväksytysti läpäissyt sukeltaja hallitsee perusvälinetek-
niikat. Hänellä on valmius tehdä snorkkelisukelluksia avovedessä noin 10 metrin syvyyteen 
asti kurssiolosuhteita vastaavissa tai paremmissa olosuhteissa. Kurssi täyttää kansainväli-
sesti 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 snorkkelisukel-
luksia vaihtelevissa olosuhteissa. Jatkokoulutettu snorkkelisukeltaja hallitsee pelastautumi-
sen ja pelastamisen perustaidot. Kurssi täyttää kansainvälisesti CMAS S3 -standardin vaa-
timukset.

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 en-
nenkaikkea 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, joil-
la on aikaisempi tausta muista sukelluslajeista. 

AIDA*** VAPAASUKELLUSKURSSI
Kurssilla vapaasukeltajan osaamista syvennetään edelleen, erityisesti tietoa riskeistä ja sy-
vyyssukelluksesta. Tavoitteena on saavuttaa tiedot ja taidot turvallisten vapaasukellusten 
suunnitteluun ja toteuttamiseen, sekä valmius päävastuun ottamiseen sukelluksilla saman-
tasoisten vapaasukeltajien kanssa. 

AIDA**** VAPAASUKELLUSKURSSI
Kurssin tavoitteena on saavuttaa tarpeelliset tiedot ja taidot vaativien vapaasukellusten 
suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kurssilla painotetaan myös hätätilanteiden ennaltaehkäisyä 
ja hallintaa. Syvennetään tietoa aiemmilla kurssitasoilla käsitellyistä asioista ja perehdytään 
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vapaasukelluksen etiikkaan. Sivutaan myös valmentautumista/valmentamista/ravitsemus-
ta, tavoitteena valmius suunnitella ja johtaa sukellustapahtumia, toimia apukouluttajana ja 
edellytykset siirtyä kouluttajakoulutukseen.

Laitesukellus

Laitesukelluksen koulutusjärjestelmä perustuu CMAS:n ja NAUI:n standardeihin ja pohjois-
maisten sukellusliittojen kanssa tehtyihin sopimuksiin. Lisäksi koulutusjärjestelmässä on 
huomioitu laitesukeltajia, laitesukelluskouluttajia ja laitesukelluksen palveluntarjoajia kos-
kevat 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 järjes-
telmä, jossa sukeltajan tietoja ja taitoja syvennetään asteittain ja mahdollistetaan omien 
äärirajojen turvallinen ja hallittu laajentaminen. Koulutusjärjestelmässä on huomioitu eri ikä-
ryhmien valmiudet ja mm. fysiologisten riskien, sukeltajan henkisen kehitystason ja vastuu-
kysymysten 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 15 metrin syvyyteen. 
Kurssi täyttää kansainvälisesti CMAS P1-, NAUI Scuba Diver ja SFS-EN 1�153-2 (Autonomo-
us Diver) -standardien vaatimukset.

Jatkokursseilla laitesukeltajan tietoja, taitoja ja osaamista kasvatetaan laaja-alaisesti koko-
naisuutena.
• Laitesukelluksen jatkokurssin ikäraja on 15 vuotta ja läpäisyvaatimuksena 20   
 peruskurssin jälkeistä sukellusta. 
• 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 �0 metriä, ja sukeltaja  
 hallitsee sukellustapahtuman turvallisuusjärjestelyiden organisoinnin    
 seuratoiminnan tapahtumaympäristössä.
• Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi täyttää kansainvälisesti CMAS P3-, NAUI  
 Master Scuba Diver ja SFS-EN 1�153-3 (Dive Leader) -standardien vaatimukset

Laitesukelluksen erikoiskurssit syventävät sukeltajan tietoja ja taitoja valitulta sukelluksen 
osa-alueelta. Erikoiskurssien pääsyvaatimuksena on tietyn sukeltajaluokan suorittaminen 
ennen kurssille osallistumista. 

Ensiapukurssi on mahdollista suorittaa sukeltajan uran missä vaiheessa tahansa. Ensiapu-
kurssi on kuitenkin pääsyvaatimuksena sukellusturvallisuuskurssille, jossa pääpaino on ni-
mensä mukaisesti sukeltajan ja hänen parinsa turvallisuudessa.

OHJAAJA- JA VALMENTAJAKOULUTUS

TASO I

Sukeltajaliiton ohjaaja-, kouluttaja- ja valmentajakoulutus täyttää sukelluksen kansainvä-
listen järjestöjen AIDA:n (Association Internationale pour le Développement de l’Apnée), 
CMAS:n (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques) sekä NAUI:n (National Asso-
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ciation of Diving Instructors) standardien vaatimukset. Lisäksi laitesukelluksen koulutusjär-
jestelmässä on huomioitu laitesukeltajia, laitesukelluskouluttajia ja laitesukelluksen palve-
luntarjoajia koskevat SFS-EN -standardit.

Snorkkelisukellus

Snorkkelisukelluksen ensimmäinen ohjaaja- ja kouluttajataso on norppaohjaaja. Norppaoh-
jaajalla on valmius 7–15-vuotiaiden lasten ja nuorten toiminnan suunnitteluun ja organisoin-
tiin.

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 kokonaislaa-
juus 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 saa-
da 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 perhesukel-
lusohjaajan erikoistumiskoulutus. Koulutuksen kokonaislaajuus on noin 30 tuntia.

Vapaasukellus

Vapaasukelluksen koulutusohjelmaa on rakennettu AIDA:n standardien pohjalta vuodesta 
200� 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 pää-
paino on niissä tiedoissa ja taidoissa, joita kouluttaja tarvitsee voidakseen toimia perus-
kurssilla laitesukelluskouluttajan apuna. Kurssin kokonaislaajuus on noin 50 tuntia. Kurssi 
täyttää kansainvälisesti NAUI Assistant Instructor ja SFS-EN 1��13-1 (Assistant Instructor) 
-standardien vaatimukset.

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 kokonais-
laajuus on noin 100 tuntia.
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Vapaasukellus

Vapaasukelluksen tason 2. kouluttajakoulutuksiin, AIDA Master Instructor -kursseille, osal-
listutaan toistaiseksi ulkomailla.

Laitesukellus

Laitesukelluskouluttajakurssi muodostaa laitesukelluksen kouluttajakoulutuksen toisen ta-
son. Laitesukelluskouluttaja voi toimia kaikkien sukeltajakurssien vastuukouluttajana ja or-
ganisoida seura- ja paikallistasolla lähikouluttajakoulutusta. Kurssin kokonaislaajuus on noin 
100 tuntia. Kurssi täyttää kansainvälisesti CMAS M2-, NAUI Scuba Instructor ja SFS-EN 
1��13-2 (Scuba Instructor) -standardien vaatimukset.

Laitesukelluksen erikoiskurssien kouluttajaksi 

Suurinta osaa laitesukelluksen erikoiskursseista voivat järjestää kaikki laitesukelluskoulutta-
jat Sukeltajaliiton koulutusohjelmaa noudattaen ja Liiton materiaaleja käyttäen. Nitroksikou-
luttajan 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 tekniikkasu-
kelluskurssien 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 pää-
paino on vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa ja siihen liittyvissä asioissa. Kurssin jälkeen 
Vapepa-sukelluskouluttaja voi järjestää Vapepa-sukelluskursseja seuroissa. Vapepa-koulut-
tajakurssin 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-
tuvia Sukeltajaliiton edustajiksi ja esikuviksi hyvästä ja oikeasta koulutustavasta. Koulutuk-
sen kokonaislaajuus on vähintään 150 tuntia. 

Vapaasukellus

Vapaasukelluksen tason 3. kouluttajakoulutuksiin, AIDA Instructor Trainer -kursseille, osal-
listutaan toistaiseksi ulkomailla.
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Laitesukellus

Laitesukelluksen kouluttajakoulutuksen kolmas taso on liittokouluttaja. Liittokouluttajalla 
on valmius valtakunnallisella tasolla kouluttaa ja kortittaa laitesukelluskouluttajia. Liitto-
kouluttaja 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

Norppaohjaaja-
kurssi 17.–19.3.

Nuorisovaliokunta Varala 6-18-vuotiaat

Norppaohjaaja-
kurssi 27.–29.10.

Nuorisovaliokunta Varala 6-18-vuotiaat

Koulutus 

  

Mitä toimintaa 
pääsääntöi-
sesti tukee

PaikkaJärjestäjä Osallistujia

21

15

Kouluttajakoulutus, taso 1

Lähikouluttaja Lähikouluttaja-
kurssit

Yhteensä 10 
kurssia eri puolilla 
Suomea

Pääasiallinen 
tehtäväalue yli 12-
vuotiaille suunnat-
tu laitesukellus. 
Voivat myös toimia 
avustavissa tehtä-
vissä alle 12-vuo-
tiaille suunnatussa 
snorkkelitoimin-
nassa.

Koulutus Mitä toimintaa 
pääsääntöi-
sesti tukee

PaikkaJärjestäjä Osallistujia

18
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Kouluttajakoulutus, taso 2

Snorkkelisukellus-
kouluttajakurssi 
8.–10.9. 
29.9.–1.10.

Yhteistyössä nuo-
risovaliokunta ja 
tekninen valiokunta

Eerikkilän 
urheiluopisto

10 vuotta täyttä-
neet

Laitesukellus-
kouluttajakurssi
2�.–26.3.
7.–9.�.
5.–7.5.

Tekninen valiokunta Norrvallan 
urheiluopisto

Yli 12-vuotiaille 
suunnattu laitesu-
kellus. Voivat myös 
toimia avustavissa 
tehtävissä alle 12-
vuotiaille suunna-
tussa snorkkelitoi-
minnassa.

6

Koulutus Mitä toimintaa 
pääsääntöi-
sesti tukee

PaikkaJärjestäjä Osallistujia

6

Laitesukellus-
kouluttajakurssi
8.–10.9.
29.9.–1.10.
13.–15.10.

Yhteistyössä nuo-
risovaliokunta ja 
tekninen valiokunta

Eerikkilän
urheiluopisto

Yli 12-vuotiaille 
suunnattu laitesu-
kellus. Voivat myös 
toimia avustavissa 
tehtävissä alle 12-
vuotiaille suunna-
tussa snorkkelitoi-
minnassa.

6

Laitesukellus-
kouluttajakurssi
7.–9.�.
5.–7.5.
19.–21.5.

Tekninen valiokunta Tanhuvaaran
urheiluopisto

Yli 12-vuotiaille 
suunnattu laitesu-
kellus. Voivat myös 
toimia avustavissa 
tehtävissä alle 12-
vuotiaille suunna-
tussa snorkkelitoi-
minnassa.

8

Laitesukellus-
kouluttajakurssi
26.8.–1.9.

Tekninen valiokunta Rovaniemi Yli 12-vuotiaille 
suunnattu laitesu-
kellus. Voivat myös 
toimia avustavissa 
tehtävissä alle 12-
vuotiaille suunna-
tussa snorkkelitoi-
minnassa.

3

Valmentajakoulutus, taso I

Räpyläuinnin 
valmentajakurssi
15.–17.9.

Räpyläuinti-
valiokunta

Kuusankoski Lasten ja nuorten 
sekä aikuisten 
harrastus- ja 
kilpailutoiminta

Koulutus Mitä toimintaa 
pääsääntöi-
sesti tukee

PaikkaJärjestäjä Osallistujia

7
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Voimassaolevat koulutetut ohjaajat ja kouluttajat eri tasoilla

Vuonna 2006 
kortitetut

Vuonna 2006 
voimassa olevat 
kortit

20 87Norppaohjaaja

Ohjaaja/
kouluttaja-luokka   

Taso 1  

9 39Kuuttiohjaaja

1 15Liittokouluttaja

23 278Laitesukelluskouluttaja

- 7Vapaasukelluskouluttaja**

3 15Snorkkelisukelluskouluttaja

18 76Lähikouluttaja

- 1�Vapaasukelluskouluttaja*

Taso 2 

Taso 3 

2 2�Vapepa-kouluttaja

- 2�Erityisryhmien kouluttaja

5 86Nitroksikouluttaja
Muut (erikoistumis-
opintoja suorittaneet) 

Ohjaajien, kouluttajien ja valmentajien osaamisen muu tukeminen

Kuuttiohjaajakurssi
10.–12.11.

Nuorisovaliokunta Varalan 
urheiluopisto

3-6-vuotiaiden lasten 
ja heidän vanhempi-
ensa perhesukellus

Laitesukelluskoulut-
tajajien täydennys-
koulutus 8.–11.6.

Tekninen valiokunta Pajulahden
urheiluopisto

Yli 12-vuotiaille suun-
nattu laitesukellus. 
Voivat myös toimia 
avustavissa tehtävis-
sä alle 12-vuotiaille 
suunnatussa snorkke-
litoiminnassa.

8

Koulutus  Mitä toimintaa 
pääsääntöisesti 
tukee

PaikkaJärjestäjä Osallistujia

9

Vapepa-sukellus-
kouluttajakurssi
8.–10.9.

Turvallisuusvaliokunta Kesälahden
urheiluopisto

Vapaaehtoisen pelas-
tuspalvelun sukellus-
toiminta yli 18-vuo-
tiaille

2

Vapepa-sukellus-
kouluttajien täyden-
nyskoulutus
20.–22.10.

Yhteistyössä turvalli-
suusvaliokunta ja
Vapepa-keskus-
järjestö

Heinola Vapaaehtoisen pelas-
tuspalvelun sukellus-
toiminta yli 18-vuo-
tiaille

8
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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 järjestä-
mä lajin perehdyttämiskoulutus.

Uppopallovalmentajan taso 1. koulutus on laajuudeltaan n. 50 tuntia, mikä sisältää lähiope-
tuksen, omatoimisen opiskelun ja käytännön harjoittelun.

RÄPYLÄUINTI

Sukeltajaliiton oman ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen lisäksi räpyläuinnin parissa toimii 
henkilöitä, joilla on muiden vesiurheilulajien valmentajatausta ja lisäksi Sukeltajaliiton jär-
jestämä lajin perehdyttämiskoulutus.

Räpyläuintivalmentajan taso 1. koulutus on laajuudeltaan n. 50 tuntia, mikä sisältää lähiope-
tuksen, omatoimisen opiskelun ja käytännön harjoittelun.

TASO II

Uppopallo 

Uppopallovalmentajan taso 2. koulutus on valmisteilla ja valmistunee vuoden 2007 aikana.

Räpyläuinti

Räpyläuintivalmentajan taso 2. koulutus on valmisteilla ja valmistunee vuoden 2007 aika-
na.
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Olemassaolevien valmentajien määrä

Taso 1

Taso 3

Vuonna 2006 
koulutetut

LajiValmentaja-
luokka

Vuonna 2006 
voimassa 
olevat

Seuravalmentaja Räpyläuinti 127

Maajoukkue-
valmentaja
Maajoukkue-
valmentaja

Räpyläuinti

Uppopallo

1

3

Taso 5

Muut

Maajoukkuevalmen-
taja

Räpyläuinti 1

Konsulttivalmentaja Räpyläuinti 1

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 kun-
tosali 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 ja
voimassaolevat koulutettujen kortit

Norpan taitorata Norppakortti 59 1�5

Vapepa-sukeltajakurssi Vapepa-sukeltajakortti 6 8�

NAUI EANx-kortti 25 89

Nitroksisukeltamisen peruskurssi
CMAS Nx* -kortti 52 653

Sukellusturvallisuuskurssi NAUI Rescue Diver -kortti 7 33

NAUI Master Scuba Diver -kortti �� 171

Laitesukelluksen syventävä
jatkokurssi

CMAS P3 -kortti 75 1553

NAUI Advanced Scuba Diver -kortti 103 276

Laitesukelluksen jatkokurssi

CMAS P2 -kortti 157 2631

Snorkkelisukelluksen jatkokurssi CMAS S3 -kortti - 65

Vapaasukelluksen peruskurssi AIDA* Diver -kortti 22 68

NAUI Scuba Diver -kortti 131 �21

Laitesukelluksen peruskurssi

CMAS P1-kortti 629 �20�

Snorkkelisukelluskurssi CMAS S2 -kortti 20 156

Kurssi/koulutus  

 

Vuonna 2006 
voimassa  
olevat kortit

Vuonna 2006 
kortitetut

Kortitus
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3.4 Lajin kehittäminen
Harrastamisen lisäämiseen tähdänneet toimenpiteet
(esim. lajiin perehdyttäminen, harrastamisen edistämistoimenpiteet, tapahtumat, messut, 
kampanjat, järjestetyt tilaisuudet, tiedotus jne.) Kilpailujen tulokset löytyvät vuoden 2006 
Tulosliitteestä.

Ohjaajien infopäivä 
2.�.

Nuoriso-, räpylä-
uinti-, kalastus-, 
vapaasukellus- ja 
uppopallovaliokunta

Jyväskylä Lapset ja nuoret

Kurssiohjelma ja 
-materiaali tehtiin 
valmiiksi ja otet-
tiin käyttöön.

Kansainvälinen 
norppaleiri 
15.–18.6.

Urheilusukeltajat ry, 
Sukellusseura H2O 
ry, Nousu ry ja nuo-
risovaliokunta

Hanko Lapset ja nuoret �6

Snorkkelisukelluk-
sen jatkokurssin 
materiaalin kehittä-
minen

Nuorisovaliokunnan 
nimeämä työryhmä

Lapset ja nuoret

Sinettiseuraristeily
23.–25.9.

Nuori Suomi ja 
nuorisovaliokunta

Lapset ja nuoret 1�

Norpparalli �.11. Sukellusseura 
Calypso ja nuoriso-
valiokunta

Kirkkonummi Lapset ja nuoret 123

Laitesukelluksen 
jatkokurssin 
materiaalin 
kehittäminen

Teknisen valio-
kunnan nimeämä 
työryhmä

15 vuotta täyttä-
neiden harrastus-
liikunta

Lapset ja Nuoret

Tapahtuma/
toimenpide 
  

Mitä toimintaa 
pääsääntöi-
sesti tukee

PaikkaJärjestäjä Osal-
listujia

Huomautuksia

20

Perry Suojoki 
Marko Kauppi-
nen osallistuivat 
3.-10.�. NAUI 
Technical Instruc-
tor Workshopiin 
Hollannissa ja sai-
vat NAUI Technical 
Course Director 
Pätevyyden.

Tekniikkasukellus-
koulutuksen käyn-
nistäminen

Tekninen valiokunta 18 vuotta täyttä-
neiden harrastus-
liikunta

Valiokunnat esit-
telivät ohjaajille 
toimintaansa ja 
nuorten harras-
tusmahdollisuuk-
sia oman lajinsa 
parissa.

Materiaalia työstet-
tiin ja pilottiseura 
(Mursut) aloitti 
kurssin syksyllä.

Harrastemanageri-
risteily 18.–20.11.

Nuori Suomi ja 
nuorisovaliokunta

Lapset ja nuoret 2

Norpparalli 1.�. Sammakot ja 
nuorisovaliokunta

Jyväskylä Lapset ja nuoret 103

Laitesukelluksen 
syventävän jatko-
kurssin materiaalin 
kehittäminen 

Teknisen valio-
kunnan nimeämä 
työryhmä

18 vuotta täyttä-
neiden harrastus-
liikunta

Vapaasukelluksen 
hallileiri 1�.–15.10.

Vapaasukellusvalio-
kunta

Lahti 16 vuotta täyttä-
neiden harrastus-
liikunta

Hallisukellusleiri 
kaiken tasoisille 
vapaasukeltajille

25

Vapaasukellusintro Vapaasukellusvalio-
kunta

Lahti 16 vuotta täyttä-
neiden harrastus-
liikunta

Uusien harrasta-
jien perehdyttämi-
nen lajiin

1�

Vapaasukelluksen 
tekniikkakurssi
16.–17.9.

Freediving Team of 
Finland

Edistyneiden 
vapaasukellus-
tekniikoiden ja 
teorian esittely 
kokeneille sukelta-
jille. Kouluttajana 
Sebastian Murat 
Australiasta.

Tampere 16 vuotta täyttänei-
den harrastusliikun-
ta ja kilpaurheilu

9

Vapaasukelluksen 
tuomarikurssi
20.–21.7.

Freediving Team of 
Finland

Kansainvälisten 
AIDA-vapaasukel-
lustuomareiden 
koulutus. Kou-
luttajana AIDA:
n puheenjohtaja 
Bill Strömberg 
Italiasta.

Tampere 16 vuotta täyttänei-
den harrastusliikun-
ta ja kilpaurheilu

9

Vapaasukelluksen 
avovesileiri
3.–�.6.

Freediving Team of 
Finland

Kuortane 16 vuotta täyttä-
neiden harrastus-
liikunta

Avovesileiri aloit-
televille vapaa-
sukeltajille

19
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Lapset ja Nuoret

Avovesileiri kaiken 
tasoisille vapaasu-
keltajille

Vapaasukelluksen 
avovesileiri
9.–10.9.

Freediving Team Of 
Finland

Tampere 16 vuotta täyttä-
neiden harrastus-
liikunta

Sukelluskalastuk-
sen nuorisokou-
lutus

Sukelluskalastus-
valiokunta

Tuusula Nuoret Sukelluskalas-
tuksen lajiesittely 
nuorille

20

Räpyläuinnin laji-
esittelyt

Räpyläuintivalio-
kunta

6 paikkakuntaa Esittelijänä Timo 
Suominen

Mondo-matkaopas-
kirjan julkaisutilai-
suus

Sukelluskalastus-
valiokunta

Sukelluskalastuk-
sen laji- ja kohde-
esittely yleisölle.

Helsinki 110

Sukelluskalastuk-
sen kilpailunjärjes-
täjäkoulutus

Sukelluskalastus-
valiokunta

Uusien seurojen 
koulutus sukellus-
kalastuskilpailujen 
järjestäjäksi.

Rauma 15 vuotta täyttänei-
den harrastus- ja 
kilpailutoiminta

19

Sukelluksen tee-
mapäivä Vene 2006 
-messuilla 19.2.

Sukeltajaliitto Helsinki Sukellusharras-
tuksen ja eri 
sukelluslajien 
esittely

noin 130

Uppopallon C-tuo-
marikurssi 5.11. 

Uppopallovaliokunta Lohja 10

Uppopallon C-tuo-
marikurssi 28.-
29.10.

Uppopallovaliokunta Pietarsaari 11

Uppopallon Cupit Uppopallovaliokunta Riihimäki, Vaasa ja 
Tampere

10

Uppopallon I divi-
sioona

Uppopallovaliokunta 6 joukku-
etta, 100 
pelaajaa

Räpyläuinti-
aloittelijoiden leiri
15.–17.9.

Räpyläuintivalio-
kunta

Kuusankoski 1�

VA-valokuvauksen 
SM-kilpailut
1.11.

Sukeltajaliiton toi-
misto

Tuomareina toimi-
vat Matti Pyykkö 
ja Jukka Rapo

8 sarjaa, 60 valoku-
vaa, 3 elokuvaa

Räpyläuinnin Nuori 
Suomi Cup 6.5.

Räpyläuintivalio-
kunta

Pori 26

Räpyläuinnin Nuori 
Suomi Cup 18.11.

Räpyläuintivalio-
kunta

Tampere 2�
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4. Kilpailutoiminta

4.1 Kilpailujärjestelmä

LASTEN JA NUORTEN KILPAILUTOIMINNAN SUOSITUKSET

Sukeltajaliiton kilpailutoiminnassa noudatetaan Nuoren Suomen Lasten ja nuorten kilpailu-
toiminnan suosituksia ja Sukeltajaliiton omia Lasten ja nuorten kilpailutoiminnan suosituksia. 
Sukeltajaliiton nuorisovaliokunta ohjaa muita valiokuntia suositusten käyttöönotossa.

Turvallisuussyistä sekä vapaasukelluksessa että sukelluskalastuksessa kilpailutoimintaa jär-
jestetään ainoastaan yli 15-vuotiaille. 15–18-vuotiaat voivat osallistua vapaasukelluksen ja 
sukelluskalastuksen kilpailutoimintaan ainoastaan huoltajan kirjallisella luvalla.

MAAJOUKKUETOIMINTA

Maajoukkuetoimintaa on räpyläuinnissa, vapaasukelluksessa, uppopallossa ja sukelluskalas-
tuksessa. Lajien valiokunnat vastaavat lajin maajoukkuetoiminnasta ja valmennusjärjestel-
mästä. SM-kilpailut järjestetään vuosittain.

RÄPYLÄUINTI
Maajoukkueiden määrä
PM-maajoukkue: 11 naista, 8 miestä
Arvokisamaajoukkueet: avoin ja nuoret

Maajoukkueen koko
PM-joukkue: 19 uimaria
World Cup: 15 uimaria
nuorten MM-kisat: � uimaria

Toimintavuorokausia 22

Kilpailumuotona räpyläuintia harjoitetaan yli �0 maassa. Kärkimaita ovat Venäjä, Kiina, Un-
kari, Etelä-Korea, Italia ja Ukraina. Liitossa on räpyläuimareita seurojen ilmoituksen mukaan 
vajaat neljäsataa, mutta aktiivisesti kilpailevia räpyläuimareita Suomessa on vain noin viisi-
kymmentä. 

Räpyläuinnissa järjestetään CMAS:n MM-kilpailut joka toinen vuosi ja maanosa-mestaruus-
kilpailut 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 alus-
ta asti eli vuodesta 1993.

Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa uidaan vähäisestä kilpailijamäärästä johtuen kahdessa 
ikäryhmässä, avoimessa ja nuorten ikäluokassa. Avoimeen ikäluokkaan on yhdistetty myös 
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vanhin nuorten ikäluokka, 16–17-vuotiaat, jotta heille saataisiin riittävän kovia kilpailuja. 
Nuorten ikäluokka PM-kisoissa on alle 16-vuotiaat. Kuhunkin lajiin ikäryhmässään saa osal-
listua � 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 huo-
mattavasti kiristänyt kilpailua ja nostanut tulostasoa mutta myös varusteiden hintoja. Näitä 
kilpailuvarusteita joudutaan tuottamaan välittäjien kautta ulkomailta, pääasiassa Venäjältä, 
Virosta tai Kiinasta.

Vuonna 2006 MM-kilpailujen aikarajoja ei saavutettu ja ensimmäisen kerran noin 20 vuoteen 
maallamme ei ollut yhtään edustajaa räpyläuinnin avoimissa MM-kilpailuissa. Nuorten EM-
kilpailut muuttuivatkin MM-kilpailuiksi. Kilpailuihin osallistui neljä kilpailijaa, joista kukaan ei 
yltänyt finaaliin. Kilpailujen yhteydessä uituun uuteen Ferraro Cup -kilpailuun stereoräpylöillä 
osallistui kolme uimaria tuloksena yksi kultamitali, kaksi hopeamitalia sekä yksi pronssimita-
li. Ensi vuonna ko. kilpailut kuuluvat arvokisojen varsinaiseen ohjelmaan.

Maajoukkueuimarit osallistuivat Unkarissa keväällä järjestettyyn World Cup -kilpailuun ja 
menestyivät kohtuullisesti. PM-kilpailuissa joukkueemme menestyi hyvin ja oli selkeästi pa-
ras maa, tosin Viro ei nyt osallistunut kilpailuihin. SM-kilpailut järjestettiin poikkeuksellisesti 
25 metrin altaassa. Se poiki suuren määrän uusia Suomen ennätyksiä, koska lyhyen radan 
kilpailuissa harvoin on sähköistä ajanottoa eikä lyhyen radan ennätyksiä ole aikaisemmin 
kirjattu ylös.

Vuoden aikana järjestettiin kaksi maajoukkueleiriä.

VAPAASUKELLUS
Maajoukkueiden määrä
kaksi joukkuetta, naiset ja miehet

Maajoukkueiden koko
3 + 3 urheilijaa

Toimintavuorokausia 15

Vapaasukellusta harrastaa Suomessa kaiken kaikkiaan noin 100 henkilöä, joista noin 80 % 
on miehiä. Kilpailutoiminnasta kiinnostuneita, aktiivisia vapaasukeltajia on noin 50. Freedi-
vingteam of Finland ry on vapaasukellukseen erikoistunut seura, jossa on jäseniä eri puolilta 
Suomea. 

Vapaasukelluksessa on eri kilpailulajeja mm. hengenpidätys, pituussukellus ja syvyyssukel-
lus joko välineitä käyttäen (räpylät, kelkka) tai ilman.

Suomen kansainvälinen menestys on noussut vuosi vuodelta. Suomalaisia on ollut AIDA:
n virallisella kansainvälisellä ranking-listalla kymmenen parhaan joukossa jo viiden vuoden 
ajan ja kehitys on ollut hyvä. AIDA:n kaikkien aikojen top 10 ranking-listalla miesten sy-
vyyssukelluksessa räpylöillä Timo Kinnunen on sijalla kuusi (86 m), hengenpidätyksessä 
Timo Kinnunen sijalla kolme (7:53) ja Simo Kurra sijalla kuusi (7:3�). Pituussukelluksessa 
räpylöillä Johanna Nordblad on sijalla kolme (158 m) ja Susanna Saari sijalla neljä (156 m) 
ja miesten pituussukelluksessa räpylöillä Eero Soralahti on kaikkien aikojen ranking-listalla 
sijalla yhdeksän (178 m). 

Nordbladin pituussukellustulos 158 metriä oli vuonna 200� lajin maailmanennätys. Nordblad 
ja Kinnunen saavuttivat vuonna 2005 yhteensä viisi mitalia vapaasukelluksen MM-kilpailuista 
vuonna 2005. Vuonna 2006 järjestetyissä vapaasukelluksen joukkue-MM-kilpailuissa ei yl-
letty mitalisijoille. Johanna Nordblad sai ensimmäisenä vapaasukeltajana Olympiakomitean 
valmennustukea vuonna 2006.  Yksilö-MM-kilpailut järjestetään taas tulevana vuonna.
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UPPOPALLO 
Maajoukkueiden määrä
Miesten maajoukkue, 30 pelaajaa 
Naisten maajoukkue, 20 pelaajaa
Nuorten maajoukkue, toiminta keskeytettiin, koska ringissä ei ollut tarpeeksi nuoria

Suomessa uppopalloa harrastaa n. �00 harrastajaa ja maailmalla 10 000 harrastajaa.  Up-
popallossa pelataan arvokisat joka toinen vuosi. Vuorovuosina pelataan CMAS:n EM- ja MM-
kilpailut. Arvokisojen välivuotena järjestetään PM-kilpailut. Kansallisten sarjojen voittajat 
pelaavat vuosittain Champions Cup -turnauksessa. 

Suomalaisten menestys kansainvälisellä tasolla on korkealla. Viime vuosina uppopalloval-
mennuksen 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 200� PM-kilpailuissa 
kolmannen sijan. Vuonna 2006 PM-kilpailuissa miehet jäivät pronssille ja naiset olivat neljän-
siä. Tavoitteet ovat kuitenkin jo vahvasti ensi vuoden MM-kilpailuissa. 

Miesten maajoukkueen rakenne koostui 30 pelaajasta, 2 valmentajasta, joukkueenjohtajasta 
sekä huoltajasta. Naisten maajoukkue koostui 20 pelaajasta, 2 valmentajasta sekä joukku-
eenjohtajasta.

SUKELLUSKALASTUS
Maajoukkueiden määrä
yksi maajoukkue

Maajoukkueen koko
3 + varamies EM ja MM kilpailut
9 + varamies PM ja Itämeren mestaruuskilpailut

Toimintavuorokaudet noin �0 sisältäen kilpailut.

Sukelluskalastus on viime vuosina kasvattanut suuresti suosiotaan kotimaassa ja aktiivinen 
kilpailijaryhmä koostuu nyt n. 65 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 37 kilpailijaa yhdeksästä eri seurasta. Kilpai-
luissa 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 henkilökoh-
taisiin 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, 200� ja 2005 järjestetyissä PM–kilpailuissa sekä 2005 Itämeren mestaruuskilpailuissa. 
Vuonna 2006 maajoukkue sijoittui kolmannen kerran peräkkäin mitaleille PM-kilpailuissa. 
Lisäksi arvostetussa Kristiansund Cupissa Norjassa (75 osallistujaa kymmenestä maasta) 
miesten yksilökilpailun voitti Matti Pyykkö ja naisten kilpailun Erika Kaski. 

Maajoukkueleiri järjestetään arvokisojen alla kisapaikalla, koska kisaolosuhteisiin tutustumi-
nen ennen kilpailua on tärkeää. CMAS:n arvokisat järjestetään vuorovuosittain EM- ja MM-
kilpailuina. Joukkue ei saanut kisapaikkaa vuoden 2006 MM-kilpailuihin.
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VUODEN 2006 KILPAILUTOIMINTA

SM-kilpailut

Räpyläuinti Kouvola 28.-29.1. 30 kilpailijaa  
7 seurasta

16 naista  
1� miestä

Laji  OsallistujatMissä Miehiä/Naisia

Räpyläuinti- 
valiokunta

Järjestäjä

Vapaasukellus, allas SM Heinola 15.�. 25 osallistujaa 12 miestä (+ � 
ulkomaalaista)

Vapaasukellus- 
valiokunta

Uppopallo SM-sarja 5 naisten joukkuetta
7 miesten joukkuetta

Uppopallovaliokunta

Sukelluskalastus Kirkkonummi 
1.-2.7.

�3 kilpailijaa
9 seurasta

2 naista
�1 miestä

Sukelluskalastus- 
valiokunta

PM-kilpailut / Itämeren mestaruuskilpailut

Räpyläuinti Kööpenhamina, Tanska 
2�.–25.3. 

16 kultaa 
11 hopeaa 
8 pronssia

Laji  SijoituksetMissä

Uppopallo Kööpenhamina, Tanska 
25.-26.2

Naiset �. sija
Miehet 3. sija 

Sukelluskalastus Korsōr, Tanska
22.–23.9.

yksilö- ja joukkuepronssi

 10 naista
 9 miestä

Miehiä/Naisia

Naisten joukkue (30)
Miesten joukkue (20)

1 nainen
11 miestä

EM-kilpailut

Ei järjestetty missään lajissa.

MM-kilpailut

Räpyläuinti, nuoret Moskova, Venäjä 23.–30.7. 

Laji  SijoituksetMissä

Vapaasukellus, allas Renens, Sveitsi 2�.-27.8. 2 hopeaa
2 pronssia 

Vapaasukellus, avovesi Nizza, Ranska 1 hopea

3 naista, 1 mies

2 naista
5 miestä

1 nainen
3 miestä

Miehiä/Naisia



LIITTEET
Liite 1. Budjettivertailu - tilinpäätös 2006

Sukeltajaliitto ry 
Tilinpäätös 2006 
budjettivertailu Budjetti Toteutuma tot%

vuosibudj
Tekninen valiokunta Tulot 58 900 32 710

Menot 70 310 44 077
Yhteensä -11 410 -11 367 100%

Nuorisovaliokunta Tulot 37 080 31 630
Menot 46 380 34 828
Yhteensä -9 300 -3 198 34%

Räpyläuintivaliokunta Tulot 21 000 16 584 hyväksiluettavissa

Menot 36 000 39 519 avustuksia 3500 eur

Yhteensä -15 000 -22 935 153% hallitukselta 2142 eur

Turvallisuusvaliokunta Tulot 5 880 6 962 hyväksiluettavissa

Menot 10 345 13 282 hallitukselta ea-koul. 3 400 eur

Yhteensä -4 465 -6320 141% SPR:n avustus 4000 eur

Uppopallovaliokunta Tulot 6 100 7 087
Menot 23 100 22 020
Yhteensä -17 000 -14 933 88%

Vapaasukellusvaliokunta Tulot 5 450 9 762 hyväksiluettavaa

Menot 13 950 23 018 avustuksissa

Yhteensä -8 500 -13 256 156% 6 500 euroa

SukelluskalastusvaliokuntaTulot 10 800 5 062
Menot 19 920 9 251
Yhteensä -9 120 -4 189 46%

Tiedotustoiminta Tulot 12 250 9 700
Menot 51 140 44 410
Yhteensä -38 890 -34 710 89%

Julkaisutoiminta Tulot 44 000 33 126
Menot 124 900 109 231
Yhteensä -80 900 -76 105 94%

Hallinto Tulot 400
Menot 244 275 241 450

Menot 5 800 6 641
Yhteensä -5 800 -6 430 110%

Varainhankinta Tulot 425 000 393 727
(ei sisällä lehden tilaus- Menot 124 500 104 540
myyntiä) Yhteensä 300 500 289 187 96%

Yleisavustukset Tulot 109 000 117 500
Yhteensä 109 000 117 500 108%

Tilikauden tulos Tulot 735 460 664 461
Menot 770 620 692 267

-35 160 -27 806
poistot 5 050

-40 210 -27 806 69%

Budjettivertailussa kokonaistuotot ja kokonaiskulut ovat 63 508 euroa suuremmat kuin tuloslaskelmassa. Ero johtuu siitä,
että seuraavat erät on käsitelty kirjanpidossa tulon- ja menon oikaisuna ja budjettivertailussa tuottona ja kuluna:
Lisenssivakuutukset 49.764  € (kirjanpidossa tulon oikaisuna)
Ansiomerkkituotot 3.136 € (kirjanpidossa menon oikaisuna)
Ilmoitushankintakulut 10.607 € (kirjanpidossa tulon oikaisuna)

Kansainvälinen toiminta
Yhteensä
Tulot

-244 275 -241 450 97%
0 211



Liite 2. Tasetiedot 2006



Liite 3. Tilintarkastuskertomus


