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PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
Vuosi 2005 on ollut erityisesti toiminnan kehittäminen aikaa Sukeltajaliitossa. Kaikilla alueilla edistyttiin, avainalueina seurojen toiminnan laatu ja toiminnan monipuolisuuden lisääminen sekä nuoret. Toimintamme perustuu moniarvoisuuteen ja avoimuuteen; Liitossa toimii
aktiivisesti kaikenikäisiä ja taustoiltaan erilaisia sukeltajia.
Vuonna 2006 Liitto täyttää 50 vuotta. Juhlavuoden valmistelu aloitettiin hyvissä ajoin. Juhlavuoden tarkoituksena on lisätä sukellusharrastuksen näkyvyyttä ja tietoa sukeltamisesta
ja näin ylläpitää ja edistää seurojen toimintaedellytyksiä.
Liiton talous on edelleen hyvässä kunnossa. Tämä on pitkäjänteisen ja tarkan taloudenpidon ansiota. Kunnossa oleva talous mahdollistaa toiminnan kehittämisen jatkossakin; useat
kehittämishankkeet kestävät vuosia ja niihin ryhtyminen edellyttää varmuutta riittävistä
resursseista.
Kiitän kaikkia Liiton jäseniä ja toimiston henkilökuntaa arvokkaasta työstä harrastuksemme
hyväksi.
Jouko Laitinen

ORDFÖRANDES ÖVERSIKT
År 2005 satsades speciellt mycket tid och resurser på att utveckla verksamheten i Finska
dykarförbundet. Inom alla delområden gjorde man framsteg: nyckelområdena var kvalitet
och mångsidighet i klubbarnas aktiviteter och speciellt ungdomsverksamheten. Vår värdegrund är mångsidighet och öppenhet; förbundets medlemskår består av dykare i alla åldrar
och med olika bakgrund.
Året 2006 är förbundets jubileumsår, och förberedelserna för det inleddes i god tid året innan. Avsikten med jubileumsåret är att öka dyksportens synlighet och kunskap om dykning,
och på så sätt skapa bättre förutsättnigar för klubbarnas aktiviteter.
Förbundets ekonomi är fortfarande i gott skick. Detta är ett resultat av en långsiktig och
omsorgsfull hushållning. En välskött ekonomi ger möjlighet att utveckla verksamheten även
i fortsättningen; många projekt är tidskrävande, och att sätta dem i gång kräver säkerhet
om tillräckliga resurser.
Jag tackar förbundets medlemmar och personal för ett förtjänstfullt och uppoffrande arbete
för vårt gemensamma intresse – sportdykning i alla dess former.
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
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Työvaliokunta

Uppopallovlk

Tekninen vlk

Toimisto

Sukelluskalastusvlk

Nuorisovlk

Vapaasukellusvlk

Talousvlk

Räpyläuintivlk

Seura- ja
turvallisuusvlk

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 23.4. Helsinki, SLK-talo
Liiton kevätkokouksessa oli edustettuna 12 seuraa kokonaisäänimäärän ollessa 241. Kokouksen puheenjohtajana toimi Pertti Immonen Sukellusseura H20:sta.
Kokouksessa esiteltiin vuoden 2004 toimintakertomus ja vahvistettiin tilinpäätös. Tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Valittiin ehdollepanotoimikunta, jonka puheenjohtaja
toimi Rauno Vihriälä.
Kokous vahvisti vuoden 2006 jäsenmaksut ja ne pysyivät ennallaan:
Aikuiset (vuonna 1991 ja aiemmin syntyneet) 19 euroa
Norpat (vuosina 1992-1999 syntyneet) 8,50 euroa
Kuutit (vuonna 2000 tai sen jälkeen syntyneet) ovat ilmaisia.
Henkilöjäsenen jäsenmaksu on 50 euroa. Yhteisöjäsenellä ei ole erillistä jäsenmaksua. Tukijäsenen jäsenmaksu on 1000 euroa.

SYYSKOKOUS 23.10. Rovaniemi, Hotelli Rantasipi Pohjanhovi
Ennen kokouksen alkua kuultiin onnettomuustutkija Kari Lehtolan esitys Aasian luonnonkatastroﬁsta.
Liiton syyskokouksessa oli edustettuna 21 seuraa kokonaisäänimäärän ollessa 391 ääntä.
Kokous hyväksyi yksimielisesti vuoden 2006 toimintasuunnitelman ja talousarvion.
Hallitukseen valittiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi:
Jorma Onjukka
Varkaus
Heli Laukkarinen
Järvenpää
Riku Riikonen
Tampere
Markus Korpela
Espoo

(jatkokausi)
(uusi)
(jatkokausi)
(aiemmin varajäsen)

ja varajäseniksi
Marja-Leena Kardell
Pentti Parkkila

(jatkokausi)
(uusi)

Lahti
Ylitornio

Hallituksessa jatkavat edelleen seuraavan kauden Jouko Laitinen, puheenjohtaja sekä jäsenet Pekka Kaikumo, Jyrki Sariola, Kari Lainio ja Matti Pöntinen.
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LIITON LUOTTAMUSELIMET
HALLITUS
Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan Liiton puheenjohtajaksi. Hallituksessa on hänen lisäkseen kahdeksan varsinaista ja kaksi varajäsentä. Hallituksesta puolet on vuosittain erovuorossa 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 ja osallistuminen kokouksiin vuonna 2005:
Hietanen Heidi
Kaikumo Pekka, varapuheenjohtaja
Kardell Marja-Leena, varajäsen

Pori
Helsinki
Lahti

1/7
6/7
5/7

Korpela Markus, varajäsen
Lainio Kari
Laitinen Jouko, puheenjohtaja
Onjukka Jorma
Puomio Timo
Pöntinen Matti
Riikonen Riku
Sariola Jyrki, varapuheenjohtaja
Nuotio Sari, sihteeri

Espoo
Lepsämä
Halli
Varkaus
Helsinki
Lappeenranta
Tampere
Tuusula

7/7
4/7
7/7
7/7
7/7
5/7
3/7
7/7
7/7

TYÖVALIOKUNTA
Liiton puheenjohtajisto ja toiminnanjohtaja muodostavat työvaliokunnan, ja se suorittaa hallituksen sille antamia erillistehtäviä.
Työvaliokunta piti vuoden 2005 aikana neljä varsinaista kokousta ja teki valmistelutyötä
hallitukselle. Valiokuntaan kuuluivat Jouko Laitinen, Pekka Kaikumo, Jyrki Sariola ja Sari
Nuotio.

TEKNINEN VALIOKUNTA
Jäsenistöltä saadun palautteen perusteella tekninen valiokunta yritti järjestää toimintasuunnitelman mukaisten kouluttajakoulutusten lisäksi alueelliset kouluttajakurssit Rovaniemelle
ja Joensuuhun. Osanottajien vähyyden vuoksi ne eivät kuitenkaan toteutuneet. Seurojen
koulutustoiminnan tukemiseksi kouluttajakurssien hintoja alennettiin. Lähikouluttajakoulutus siirtyi järjestettäväksi seuratasolla. Tämä sai positiivisen vastaanoton ja lähikouluttajia
koulutettiin ennakoitua enemmän.
-Marko Kauppinen

Valiokunnan toimialue
•
•
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kehittää sukellusturvallisuutta
kehittää ja valvoo sukelluskoulutusta

Valiokunnan toiminnan painopistealueet
•
•
•
•

kouluttajakoulutus
laitesukeltajille sopivan turvallisuuskurssin kehittäminen
jatko- ja erikoiskurssien kehittäminen
tekniikkasukelluskoulutuksen aloittaminen

Valiokunnan kokoonpano
Koskinen Ilari, puheenjohtaja
Kauppinen Marko
Lainio Kari
Suojoki Perry

Espoo
Tampere
Lepsämä
Vantaa

Hallituksen yhdyshenkilö
Puomio Timo

Helsinki

Valiokunta kokoontui neljä kertaa.

Liittokouluttajat
Liittokouluttajina toimivat:
Ilksöz Cem
Keto-Timonen Riikka
Korpela Markus
Onjukka Jorma
Puomio Timo

Jyväskylä
Helsinki
Espoo
Varkaus
Helsinki

Uusiksi liittokouluttaja-koulutettaviksi valittiin:
Back Kari
Rovaniemi
Häkkinen Esa
Porvoo
Kivisaari Yrjötapio
Helsinki
Ohvo Tero
Espoo
Savolainen Kari
Joensuu
Tähtiharju Juha
Helsinki

NUORISOVALIOKUNTA
Valiokunnan tavoitteena oli nuorten houkutteleminen lajin pariin, ja vuoden aikana toteutettiinkin Nuoret vesillä -hanketta hyvällä menestyksellä. Hankkeen kehitystyö jatkuu edelleen.
Lisäksi nuorisovaliokunta vakiinnutti uudistetut ohjaaja- ja kouluttajakoulutukset sekä aloitti
snorkkelisukelluksen jatkokurssin työstämisen työryhmän kanssa.
-Anu Kärkkäinen

Valiokunnan toimialue
•
•
•

kehittää lasten ja nuorten toimintaa ja perhesukellusta
järjestää koulutusta
järjestää yhteistyössä seurojen kanssa leikkimielisiä kilpailutapahtumia ja
leirejä

Valiokunnan toiminnan painopistealueet
•
•

seurojen nykyisen toiminnan ja uusien toimintamuotojen tukeminen
Sinettiseurat

Valiokunnan kokoonpano
Kärkkäinen Anu, puheenjohtaja
Huupponen Sirpa
Laine Anu
Mantere Ossi
Torkkeli Laura
Pykäläinen Lilli

Järvenpää
Pieksämäki
Tampere
Rauma / Pori
Tampere
Lappeenranta
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Hallituksen yhdyshenkilö
Korpela Markus

Espoo

Valiokunta kokoontui kuusi kertaa.

UPPOPALLOVALIOKUNTA
Valiokunnan tavoitteena oli luoda laadukkaat puitteet kotimaiselle ja kansainväliselle kilpailutoiminnalle. Kansainvälisten arvokilpailuiden osalta tavoite toteutui mallikkaasti. Vuoden
aikana järjestettiin kahdet kansainväliset arvokilpailut. Lajin PM- ja EM-kilpailut toivat hyvää
julkisuutta lajille. Uppopallotietoutta on viety seuroille ohjaajakoulutuksen kautta.
-Satu Suomalainen

Valiokunnan toimialue
•
•
•

kehittää uppopalloa lajina
kehittää ja ylläpitää uppopallon kilpailujärjestelmää ja valmennusta
tehdä antidopingtyötä

Valiokunnan toiminnan painopistealueet
•

nuorisotoiminnan tukeminen ja uusien pelaajien valmentaminen

•

uppopallotietouden vienti seuroille

Kilpailutavoitteiksi oli kotimaassa järjestetyille PM- ja EM-kilpailuille asetettu miesten ja
nuorten mitalisijoitukset PM-kilpailuissa ja miesten mitalisijoitus EM-kilpailuissa.

Valiokunnan kokoonpano
Suomalainen Satu, puheenjohtaja
Mutta Jyrki
Riikonen Rami
Suomalainen Tomi
Valovirta Lauri

Riihimäki
Hämeenlinna
Tampere
Tampere
Helsinki

Hallituksen yhdyshenkilö
Riikonen Riku

Tampere

Valiokunta kokoontui neljä kertaa ja piti kaksi puhelinkokousta.

RÄPYLÄUINTIVALIOKUNTA
Maajoukkueen valmennustyön ansiosta nuoret uimarit kehittyivät selvästi. World Games kilpailuihin Saksan Duisburgiin kutsuttiin kaksi räpyläuimaria. Aikuisten arvokisojen kilpailullisia tavoitteita ei saavutettu.
-Kalevi Turkka

Valiokunnan toimialue
•
•
•

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

Valiokunnan toiminnan painopistealueet
•
•
•
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valmennus- ja kilpailutoiminta
nuorisotoiminta ja harrastajamäärän kasvattaminen
valmentaja- ja tuomarikoulutus

Kilpailullisiksi tavoitteiksi oli asetettu miesten viestijoukkueen sijoittuminen mitaleille sekä
EM-kilpailuissa että World Gamesissa.

Valiokunnan kokoonpano
Turkka Kalevi, puheenjohtaja
Ikävalko Brita
Rehnbäck Kalervo

Tampere
Järvenpää
Korppoo

Valmennusryhmä:
Korja Juha
Salmela Johanna
Sippola Hanna
Toivola Janne

Valkeala
Kemi
Kouvola
Sotkamo

Hallituksen yhdyshenkilö:
Kardell Marja-Leena

Lahti

Valiokunta kokoontui kolme kertaa.
Valiokunta on kokoontunut SM-kilpailujen ja kahdesti maajoukkueleirien yhteydessä.
PM-kilpailujen yhteydessä pidettiin räpyläuinnin mini-PM-kokous.

VAPAASUKELLUSVALIOKUNTA
Kotimaisen koulutusjärjestelmän kehittäminen eteni hyvin. Ensimmäiset suomalaiset vapaasukelluskouluttajakurssit järjestettiin osallistujille veloituksetta, vastineeksi oppilaat sitoutuivat toimimaan kouluttajina Sukeltajaliiton eri puolilla Suomea järjestämillä vapaasukelluskursseilla. Vapaasukelluksen peruskurssin ohjelmaa ja materiaalia testattiin koekursseilla.
Kilpailulliset tavoitteet ylitettiin: Johanna Nordblad toi maailmanmestaruuskilpailuista kolme
mitalia ja Timo Kinnunen kaksi. Ainoastaan maailmanennätys jäi saamatta.
-Kimmo Lahtinen

Valiokunnan toimialue
•
•
•

kehittää vapaasukellusta sekä harrastusmuotona että kilpailulajina
kehittää ja ylläpitää vapaasukelluksen koulutusjärjestelmää, kilpailujärjestelmää ja
valmennusta
tehdä antidopingtyötä

Valiokunnan toiminnan painopistealueet
•

vapaasukelluksen koulutusohjelman ja -materiaalin kehittämisprojekti

Kilpailulliset tavoitteet olivat kansainvälisissä kilpailuissa sijoittuminen kolmen parhaan joukkoon miesten ja naisten sarjassa ja yksi uusi maailmanennätys.

Valiokunnan kokoonpano
Lahtinen Kimmo, puheenjohtaja
Kallio Teppo
Knapp Robert
Vehmaskoski Jyri, sihteeri
Maajoukkuetoiminnan vastuuhenkilö
Nordblad Johanna
Hallituksen yhdyshenkilö
Lainio Kari

Jyväskylä
Nastola
Paimio
Tampere
Helsinki

Lepsämä

Valiokunta kokoontui kerran ja piti seitsemän puhelinkokousta.
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SUKELLUSKALASTUSVALIOKUNTA
Lajin kehittämiseksi tehdyt sääntömuutokset, turvallisuussäännöt ja uuden pistelaskujärjestelmän käyttöönotto onnistuivat hyvin. Kilpailujen järjestäjävastuun laajennus uusille seuroille toi helpotusta laajenevaan kilpailutoimintaan.
Kilpailullisesti kausi tarjosi onnistumisia kun Suomeen tuli sekä Itämeren että Pohjoismaiden
mestaruus yksilö- ja joukkuesarjoissa. Pienoisena epäonnistumisena oli jääminen tavoitteista EM-kilpailuissa.
Merentutkimuslaitoksen yhteistyössä vuosi oli tutkimuksen ja näytteidenkeruun osalta hieman hiljaisempi, mutta siihen koulutetaan uusia seuroja aluevastuuperiaatteella.
-Ville Lahikainen

Valiokunnan toimialue
•
•
•

kehittää sukelluskalastusta lajina
kehittää ja ylläpitää sukelluskalastuksen kilpailujärjestelmää ja valmennusta
tekee antidopingtyötä

Valiokunnan toiminnan painopistealueet
•
•

kilpailutoiminnan kehittäminen kotimaassa ja uusien seurojen kouluttaminen kilpailujen järjestäjiksi
kansainväliset kilpailut

•
•
•
•

turvallisuussäännöstön ja ohjeistuksen jakelu
varautuminen harrastajamäärän rajuun kasvuun - tulossa ”trendilajiksi”
lajin tunnettuuden lisääminen
tieteellinen yhteistyö Merentutkimuslaitoksen kanssa

Kilpailutavoitteiksi oli asetettu Suomen pitäminen Pohjois-Euroopan johtavana sukelluskalastusmaana sekä EM–kilpailuissa paikan lunastaminen vuoden 2006 MM–kilpailuihin.

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

Helsinki
Vantaa
Rauma
Helsinki

Hallituksen yhdyshenkilö
Jyrki Sariola

Tuusula

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

SEURA- JA TURVALLISUUSVALIOKUNTA
Vapepa-toiminnan, viranomaisyhteistyön, tapahtumaraportoinnin ja sukellusturvallisuuden
kehittämishankkeissa saavutettiin hyviä tuloksia. Erityisesti Vapaaehtoisen pelastuspalvelun
ja viranomaisten yhteistoiminta kehittyi edelleen suotuisasti.
-Erno Olkkonen

Valiokunnan toimialue
•
•
•
•
•
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kehittää ja organisoida vapaaehtoisen pelastuspalvelun sukellustoimintaa
kehittää koulutusjärjestelmää
kehittää sukellusturvallisuutta
kehittää seuratoimintaa
organisoida harrastetoimintaa, johon kuuluu ns. pienkilpailulajit, kuten sukellussuunnistus, vedenalainen valokuvaus ja laitetekniikkakilpailut

Valiokunnan toiminnan painopistealueet
•
•
•
•

Vapepa-koulutus
viranomaisyhteistyön jatkuminen
tapahtumaraportoinnin kehittäminen
sukellusturvallisuuden kehittäminen

Valiokunnan kokoonpano
Olkkonen Erno, puheenjohtaja
Ilksöz Cem, erityisryhmät
Onjukka Jorma, Vapepa
Vihriälä Rauno, viranomaisyhteistyö

Tuusula
Jyväskylä
Varkaus
Helsinki

Hallituksen yhdyshenkilö
Pöntinen Matti

Lappeenranta

Valiokunta kokoontui kuusi kertaa.

TALOUSVALIOKUNTA
•
•
•

tarkastelee Liiton taloutta pitemmällä aikavälillä
toimii hallituksen taloudellisena asiantuntijana
suorittaa hallituksen sille määräämät erillistehtävät

•

tukee valiokuntia budjetin hallinnassa

Valiokunnan kokoonpano
Sajaniemi Risto, puheenjohtaja
Jaatinen Helena
Laitinen Jouko
Nuotio Sari
Sulku Jukka

Espoo
Kirkkonummi
Halli
Helsinki
Salo

Talousvaliokunta on seurannut Liiton budjetteja ja toiminut pääasiassa sähköpostin välityksellä. Talousvaliokunta on ollut valiokuntien käytettävissä talouteen liittyvissä kysymyksissä.

LIITON TOIMISTO
•
•
•
•
•

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

Liitolla on neljä vakituista toimihenkilöä ja tarvittaessa käytetään mm. työharjoittelijoita
apuna. Vuoden 2005 aikana toimistolla työskenteli kaksi verkkoviestinnän opiskelijaa työharjoittelussa neljän kuukauden jaksoilla. Liiton toimisto sijaitsee Länsi-Pasilassa, Helsingissä.
Toimisto muutti toukokuussa talon sisällä uusiin toimitiloihin seitsemänteen kerrokseen.

TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT
Toiminnanjohtaja vastaa Liiton
•
•
•
•

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

Liiton toimihenkilöt ovat:
Toiminnanjohtaja
Koulutuspäällikkö
Nuorisopäällikkö
Jäsensihteeri

Sari Nuotio
Mika Rautiainen
Sari Häkkinen -vuoden 2005 ajan sijaisena toimi Heli Laukkarinen
Riku Verkkomäki

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
Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto ry (SUH)
Urheilutyönantajat ry
Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu (Vapepa)

Liitolla on vuoden 2005 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)

Liitto on ollut mukana seuraavissa yhteistyöhankkeissa:
Vesistöt liikuntapaikoina – Veneilyliiton koordinoima hanke (Sari Nuotio)
Suomi Vesille – Vesiliikuntalajiliittojen ja vesiturvallisuudesta vastaavien viranomaisten kampanjahanke (Sari Nuotio)
Nuoret Vesille -yhteistyöhanke Uimaliiton ja Purjehtijaliiton kanssa. (Heli Laukkarinen)
Seura- ja turvallisuusvaliokunnan edustajat ovat osallistuneet neuvotteluihin ja yhteistyötapaamisiin SPEK:n (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö), SPR:n (Suomen Punainen Risti) ja
sisäministeriön pelastus- ja poliisiosastojen kanssa.
Jorma Onjukka ja Matti Pöntinen esittelivät Vapepa-sukellustoimintaa Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n Tulimeri-risteilyllä tammikuun lopussa.
Seura- ja turvallisuusvaliokunnan edustajat olivat kutsuttuina luennoitsijoina pelastustoimen
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vesipelastusseminaarissa Tampereella.

KANSAINVÄLISET EDUSTUKSET JA YHTEISTOIMINTA
Liiton puheenjohtaja Jouko Laitinen ja toiminnanjohtaja Sari Nuotio edustivat Liittoa pohjoismaisten liittojen kokouksessa Tukholmassa 29.-30.1.2005.
Liiton puheenjohtaja Jouko Laitinen, toiminnanjohtaja Sari Nuotio ja koulutuspäällikkö Mika
Rautiainen osallistuivat Espanjan Sevillassa 25.4.-30.4. 2005 järjestettyyn CMAS:n yleiskokoukseen. Kokous järjestetään joka neljäs vuosi. Sevillan kokouksessa Mika Rautiainen valittiin CMAS:n teknisen valiokunnan koulutustyöryhmän jäseneksi ja Liiton hallituksen jäsen
Riku Riikonen CMAS:n uppopallovaliokunnan jäseneksi.
Liiton puheenjohtaja Jouko Laitinen ja koulutuspäällikkö Mika Rautiainen vierailivat helmikuussa NAUI:n (National Association of Diving Instructors) Euroopan toimistossa Nijverdalissa Alankomaissa. Mika Rautiainen nimitettiin NAUI:n alue-edustajaksi Suomeen, ja tähän
tehtävään liittyvään koulutukseen hän osallistui Nijverdalissa 19.-21.5.
Vapaasukellusvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Lahtinen on AIDA:n (Association Internationale pour le Développement de l’Apnée) koulutusvaliokunnan jäsen ja kurinpitovaliokunnan sihteeri.
Sukeltajaliitto järjesti kesäkuussa 2005 uppopallon Euroopanmestaruuskilpailut. CMAS:n
presidentti Achille Ferrero vieraili kisoissa neljän päivän ajan. CMAS:n hallituksen pitkäaikainen jäsen Gunnar Järvholm oli mukana kisojen päätöstilaisuudessa.
CMAS myönsi Sukeltajaliitolle tulevan Liiton 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi oikeuden CMAS:n
kansainvälisen nuorten snorkkelisukellusleirin järjestämiseen. Leiri järjestetään Hangon lähellä, Bengtsårissa kesäkuussa 2006. Leirin järjestelytyöt aloitettiin yhteistyössä Nousu ry:n,
Sukellusseura H2O:n ja Urheilusukeltajat ry:n kanssa.

LIITON JÄSENMÄÄRÄ
Vuosi 2005 oli Liiton 49. toimintavuosi. Jäsenmäärä vuoden 2005 lopussa oli 11 565 jäsentä,
joista miehiä oli 9037 (78 %) ja naisia 2528 (22 %). Jäsenistä alle 19-vuotiaita oli 2251 (19,5
%). Tässä ikäryhmässä poikia oli 1436 (64 %) ja tyttöjä 815 (36 %). Jäsenmäärä on lähes
sama kuin viime vuonna.
Vuoden 2005 aikana Innofocus hyväksyttiin Liiton yhteisöjäseneksi. Seuroista Flying Divers,
Puhvelit ja Levi Scuba Divers lopettivat toimintansa ja Ähtärin Sukeltajat, Kittilän VPK, Riihimäen Uimaseura ja Tekninen Sukellusseura Nessie hyväksyttiin Liiton jäseniksi. Seurojen
jäsenmäärä siis kasvoi yhdellä viime vuoteen verrattuna ja on nyt 206. Nykyisten uimahalliresurssien puitteissa ei ole odotettavissa, että seurojen määrä voisi voimakkaasti kasvaa.
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JÄSENET
(Sukeltajaliiton jäsenrekisterissä tuli teknisesti mahdolliseksi miesten ja naisten erotteleminen vuoden 2001 lopussa.)
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LIITON TALOUS
Liiton talous on pitkäjänteisen toiminnan tuloksena vakaalla pohjalla ja eri toiminta-alueilla
pysyttiin vuoden 2005 aikana hyvin suunnitelmien puitteissa. Taloudellisesti suurin yksittäinen tapahtuma oli Helsingissä kesäkuussa järjestetyt Uppopallon EM-kilpailut, jotka olivat
lajissaan suurimmat koskaan järjestetyt. Kisoille saatiin Opetusministeriöstä tappiontakuu,
mutta tätä ei tarvinnut käyttää.
Varainhankinta tuotti budjetoitua enemmän ja vuoden 2005 tilinpäätös on 16 892 euroa
ylijäämäinen. Omatoimisen varainhankinnan nettotulos oli 321 943 euroa. Vuonna 2004 vastaava tulos oli 239 802 euroa. Varsinaisen toiminnan kulujäämä oli -409 739 euroa. Vuoden
2005 tärkeimmät tilinpäätöstiedot löytyvät liitteinä toimintakertomuksen lopusta.

MARKKINOINTI- JA TIEDOTUSTOIMINTA
Verkkosivujen käyttöä ja sähköistä tiedottamista on pyritty lisäämään, ja jäsenistöltä on ke-
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rätty palautetta Sukeltaja-lehden ja verkkosivujen kehittämiseksi. Verkkokauppaan on tullut
vuoden aikana uusia Sukeltaja-jäsentuotteita.
Joulukuussa hallitus päätti Liiton viestintästrategian laatimisesta. Laajan valmistelun pohjalta päätettiin ottaa vuoden 2006 aikana käyttöön uusi jäsenrekisteri, SLUNetin toimittama
Sporttirekisteri.
Tulevan Liiton 50-vuotisjuhlavuoden aikana haluamme olla laajasti esillä ja esite- ja PR-materiaalia on uusittu vuoden aikana erilaisten tapahtumien tueksi myös seurojen käyttöön.
Juhlavuoden kunniaksi tehtiin oma historiallinen seinäkalenteri ”Sukelluksen viisi vuosikymmentä”, jota jaettiin ennen joulua yhteistyökumppaneille.

SUKELTAJA-LEHTI
Liitto julkaisee viisi kertaa vuodessa ilmestyvää Sukeltaja-lehteä, joka tavoittaa kaikki jäsenet. Lehden valmistaja on MCI Press Oy. Lehti on ollut myös PR-tarkoituksessa irtolehtimyynnissä vuoden 2004 lopusta lähtien.

Toimitusneuvoston kokoonpano
Laitinen Jouko, päätoimittaja
Koivumäki Leena, toimitussihteeri
Gustavsson Stig
Kokkonen Sanna
Laine Petri
Nuotio Sari
Rautiainen Mika
Siirilä Erkki
Toimitusneuvosto kokoontui viisi kertaa. Kokouksissa olivat lisäksi läsnä MCI Pressin edustajina Jyrki Lehto ja Hanna Saarinen, Sukeltajaliiton nuorisopäällikkö Heli Laukkarinen ja
Sukeltaja-lehden ilmoitusmyyjä Veli-Matti Korppi-Tommola.

TIEDOTTEET
Seuraposti
•

Seurojen yhteyshenkilöille suunnattu Seuraposti-tiedote julkaistiin myös Liiton verkkosivuilla

Kouluttaja-tiedote
•

•
•

Teknisen valiokunnan yhteistyössä nuorisovaliokunnan, vapaasukellusvaliokunnan
ja seuratoiminta- ja turvallisuusvaliokunnan kanssa kolme kertaa vuodessa julkaisema Kouluttaja-tiedote keskittyi sukelluskoulutuksen, oppimisen, opettamisen,
sukelluksen koulutusjärjestelmien, sukellusturvallisuuden, riskinhallinnan ja koulutustoiminnan laadun erikoiskysymyksiin.
Kouluttaja-tiedote jaettiin lähikouluttajille, snorkkelisukellus-, vapaasukellus- ja laitesukelluskouluttajille.
Lisäksi tiedote julkaistiin 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 muun muassa uppopallon EM-kisat
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•
•

saivat paljon huomiota mediassa. Kisoille avattiin omat kotisivut, joilta lehdistö sai
hyvää kuvamateriaalia käyttöönsä.
Vapaasukelluvaliokunta julkaisi lajin esittely-DVD:n.
Seura- ja turvallisuusvaliokunta on Sukeltajaliiton tiedotuskanavien lisäksi tiedottanut Vapepa-sukeltajatoiminnasta Vapepan internetsivuilla, poliisin internetsivuilla
ja Poliisilehdessä.

ANSIOITUNEET
Vuoden Seura 2005
Sukellusseura Vesikot ry

Kouvola

Vuoden Norppaohjaaja
Minna Ikävalko-Pajunen

Keski-Uudenmaan Sukeltajat ry

Vuoden aikana myönnetyt Liiton ansiomerkit:
Liiton hopeinen ansiomerkki- ja mitali
Back Kari
Cygnel Paul
Korhonen Kari
Mäkinen Anneli
Raudaskoski Simo

Rovaniemen Urheilusukeltajat ry
Kokkolan Urheilusukelluskerho Merisaukot ry
Rovaniemen Urheilusukeltajat ry
Rovaniemen Urheilusukeltajat ry
Kokkolan Urheilusukelluskerho Merisaukot ry

Sjöblom Jarmo
Villa Anssi

Kokkolan Urheilusukelluskerho Merisaukot ry
Mikkelin Urheilusukeltajat ry

Liiton pronssinen ansiomerkki- ja mitali
Engberg Mårten
Harmonen Minna
Korhonen Paula
Korhonen Pentti
Korpela Markus
Kähäri Tapio
Pakarinen Arto
Partanen Janne
Peltoniemi Jusa
Pihlajamaa Petri
Pätsi Seppo
Rapakko Markku
Rautanen Anu
Savolainen Irene
Sillanpää Timo
Silvola Petteri
Säynäjäkangas Niko
Vuohelainen Reijo
Ylijurva Ilpo

Ekenäs Sportdykare Piraya r.f.
Mikkelin Urheilusukeltajat ry
Imatran Urheilusukeltajat ry
Mikkelin Urheilusukeltajat ry
Nousu ry
Imatran Urheilusukeltajat ry
Imatran Urheilusukeltajat ry
Imatran Urheilusukeltajat ry
Kokkolan Urheilusukelluskerho Merisaukot ry
Kokkolan Urheilusukelluskerho Merisaukot ry
Rovaniemen Urheilusukeltajat ry
Rovaniemen Urheilusukeltajat ry
Rovaniemen Urheilusukeltajat ry
Nousu ry
Kokkolan Urheilusukelluskerho Merisaukot ry
Sukeltajaliitto ry/Uppopallovaliokunta
Rovaniemen Urheilusukeltajat ry
Mikkelin Urheilusukeltajat ry
Rovaniemen Urheilusukeltajat ry

CMAS P4-sukeltaja
Petenius Matti
Puhalainen Hannu
Puukila Osku
Salonen Seppo

Imatran Urheilusukeltajat ry
Rovaniemen Urheilusukeltajat ry
Helsingin Palolaitoksen sukeltajat ry
Porin Urheilusukeltajat ry

Liiton Standaari
Tapio Säisälle myönnettiin anomuksesta keräilykappale. Säisän standaarikokoelma - 468
standaaria - on testamentattu Pohjanmaan museolle.
Raya Diversille myönnettiin Liiton standaari ansiokkaasta toiminnasta Aasian luonnonkatastroﬁn yhteydessä. Todettiin, että Raya Diversin henkilökunta on käyttänyt niitä valmiuksia,
joita sukelluskouluttajilla on, ja tuonut sukeltajia positiivisella tavalla esille.
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Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliitto myönsi Kim Jaatiselle ja Mika Ovaskaiselle hengenpelastusmerkit. Sukeltajaliitto myönsi Mikko Nurmelle kunniakirjan heidän tekemästään
hengenpelastustyöstä.
Rauno Vihriälälle myönnettiin Vapepan hopeinen ansiomitali. Jorma Onjukka valittiin Vapepan Vuoden 2005 maakunnalliseksi pelastajaksi Vapepa-Forumissa marraskuussa 2005.
Vuoden 2005 aikana nimettiin ansiomerkkitoimikunta, jonka puheenjohtajana toimi Risto
Sajaniemi. Toimikunta valmisteli tulevan juhlavuoden kunniaksi haettavien korkeimpien ansiomerkkien hakua. Liiton uudet mitalit otettiin käyttöön vuoden 2005 alusta.

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, sukellusryhmästä, 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 2005
•
•
•

seurojen toiminnan laatu
seuratoiminnan monipuolisuuden lisääminen
nuorisotoiminta
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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.
Vuoden 2005 aikana 3 – 6 -vuotiaille ja heidän vanhemmilleen suunnattua kuutti- eli perhesukellustoimintaa on kehitetty ja vanhempien vapaaehtoisresurssien entistä tehokkaammin
käyttöön saamisen keinoja on selvitetty. Sekä lasten ja nuorten että heidän ohjaajiensa ja
kouluttajiensa koulutusjärjestelmää on kehitetty eri kehitysvaiheiden ja ikäryhmien tarpeet
huomioiden ja toiminnan laatua ja jatkuvuutta silmälläpitäen.
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 ja sen kannustavuutta on tarkasteltu ja sitä kehitetään
tarkastelun tulosten perusteella vuoden 2006 aikana.

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 2005 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
•
muilta toimitsijoilta
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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
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.

ANTIDOPING-TOIMINTA
Sukeltajaliitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan ja edistämään voimassa olevia urheilun antidoping-sääntöjä. Liiton antidoping-ohjelma julkaistiin ja antidoping-sääntöjä
päivitettiin. Liiton antidoping-vastaavaksi nimettiin hallituksen jäsen Riku Riikonen. Räpyläuinnin valmennusleirin yhteydessä järjestettiin antidoping-koulutusta. Kaikki Liiton edustusurheilijat ja valmentajat sitoutuivat kirjallisesti noudattamaan Liiton antidoping-ohjelmaa.

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 niin, että ympäristökysymykset on otettu huomioon.
Seuroja kannustetaan tekemään yhteistyötä alueensa ympäristöviranomaisten ja muiden ympäristöalan sidosryhmien kanssa
Liiton jäseniä kannustetaan toimimaan niin harrastuksen parissa kuin muutenkin Liiton ympäristöohjelman tavoitteiden mukaisesti

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

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 tukee seuroja niiden toiminnan kehittämisessä. Liiton toimi- ja luottamushenkilöt ovat seurojen käytettävissä seuran toiminnan kehittämisessä. Liitto jakaa tietoa
esimerkiksi seurajohtamisen koulutuksista ja uusista materiaaleista.

SUKELTAJAPÄIVÄT
Sukeltajapäivät on kaksi kertaa vuodessa jäsenistölle järjestettävä tilaisuus, jossa esitellään
ajankohtaisia asioita ja voidaan jakaa tietoa toiminnan eri osa-alueilta. Päivien ohjelmassa
hyödynnettään luottamus- ja toimihenkilöiden lisäksi ulkopuolisia asiantuntijoita.
Seura- ja turvallisuusvaliokunta järjesti Sukeltajapäivän Helsingissä 12.2.2005 (osallistujia
16 naista ja 65 miestä) ja Rovaniemellä 22.10.2005 (osallistujia 11 naista ja 45 miestä).

OHJAAJAPÄIVÄT
Ohjaajapäivät pidettiin Helsingissä Sukeltajapäivän yhteydessä. Tapahtuman järjesti yhteistyössä nuorisovaliokunta ja turvallisuusvaliokunta (osallistujia 15 naista ja 11 miestä).

SINETTISEURATOIMINTA
Korkealaatuista lasten ja nuorten sukellustoimintaa järjestävien seurojen Sinettiseura-laatujärjestelmää kehitettiin yhteistyössä Nuoren Suomen ja nuorisovaliokunnan kanssa. Sinettikriteereitä uudistettiin, minkä johdosta päätettiin, että kaikkien seurojen on haettava
Sinettiseuran arvoa uudestaan. Vuonna 2005 sukelluksen Sinettiseuroja oli yhdeksän.
Nuoren Suomen Sinettiristeily järjestettiin 17.-18.9. Sukeltajaliiton nuorisovaliokunnan
osuudesta vastasi Lilli Pykäläinen. Risteilylle osallistui yhdeksän sukelluksen sinettiseurojen
edustajaa, heistä miehiä oli viisi ja naisia neljä.
Sukellusseura Calypsoa konsultoitiin heidän Sinettihakemus-projektinsa johdosta. Seurassa
vierailivat nuorisopäällikkö Heli Laukkarinen ja nuorisovaliokunnan puheenjohtaja Anu Kärkkäinen.
Nuorisopäällikkö Heli Laukkarinen teki Sinettiseuravierailun Kuopion Urheilusukeltajiin.

OPERAATIO PELISÄÄNNÖT
Nuoren Suomen ”Operaatio Pelisäännöt” -kampanjan mukainen pelisääntösopimus oli voimassa 23 ryhmällä, 13 seurassa.
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PAIKALLISTUKI
Opetusministeriön ja Nuoren Suomen seuratoiminnan paikallistukea myönnettiin Oulun Vesimiehille 500 euroa monipuolisen liikunnan hanketukena norppatoiminnan monipuolistamiseen ja Syrjäytyneiden sukeltajien sauna- ja sukellusseura Gummiwihdalle 1000 euroa
nuorisotoiminnan käynnistämishankkeeseen.

SEURAVIERAILUT
Nuorisopäällikkö Heli Laukkarinen ja koulutuspäällikkö Mika Rautiainen vierailivat sekä Pietarsaaren Urheilusukeltajissa että Kokkolan Merisaukoissa. Tapaamisten teemana olivat seuran toiminnan laatu, turvallisuustyön kehittäminen ja turvallisuusasiakirjan laatiminen, nuorisotoiminnan kehittäminen ja koulutustoiminnan kehittäminen.

MUU TUKI
Sekä Sukeltajaliiton toimisto että seura- ja turvallisuusvaliokunta ovat avustaneet useita
seuroja mm. sääntöuudistusten laadinnassa, sekä muissa seuratoimintaan liittyvissä asioissa.
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2. Koulutustoiminta
2.1 Koulutusjärjestelmä
Kuuttitoiminta eli
perhesukellus
3-6 -vuotiaat ja heidän vanhempansa

Laitesukelluskokeilu

Norppatoiminta
6-10 -vuotiaat
Snorkkelisukelluksenperuskurssi

Vapaasukelluksen
peruskurssi

Laitesukelluksen
peruskurssi

yli 10-vuotiaat

yli 15-vuotiaat

yli 12-vuotiaat

Snorkkelisukelluksen
jatkokurssi

Vapaasukelluksen
jatkokurssi

yli 10-vuotiaat

Vapaasukelluksen
syventävä
jatkokurssi

Norppaohjaaja
Snorkkelisukelluskouluttaja

Kuuttiohjaaja
Kouluttajien
kouluttaja

Vapaasukelluskouluttaja *

Vapaasukelluskouluttaja **

Vapaasukelluskouluttaja ***

Kuivapukukurssi
Nitroksikurssi
Suunnistuskurssi
Yösukelluskurssi

Ensiapu
(tulossa)

Sukellusturvallisuuskurssi
(tulossa)
Laitesukelluksen
jatkokurssi
yli 15-vuotiaat

Jääsukelluskurssi
Hylkysukelluskurssi
Vapepasukeltajakurssi

Laitesukelluksen
syventävä jatkokurssi
yli 18-vuotiaat

Lähikouluttaja
(Laitesukelluksen
syventävä jatkokurssi + ensiapu
+ sukellusturvallisuuskurssi)

Laitesukelluskouluttaja

Nitroksikouluttaja

Ensiapukouluttaja
(tulossa)

Vapepasukelluskouluttaja
(Laitesukelluskouluttaja
+ Vapepa -sukeltajakurssi)
Vapepavalmiuskouluttaja
Liittokouluttaja
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SNORKKELISUKELLUS
Snorkkelisukelluksen koulutusjärjestelmän kehittämisestä vastaa Sukeltajaliiton nuorisovaliokunta.
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 henkilöllä on vedessä liikkumisen ja snorkkelisukelluksen
perusvalmiudet.
•
Allaskoulutus norpan taitorataa varten voidaan suorittaa norppatoiminnan yhteydessä tai järjestämällä erillisiä harjoituksia.
•
Taitorata järjestetään leikinomaisena seikkailuratana mukaellen norpan taitoradan esimerkkitaitorataa.
Snorkkelisukelluksen peruskurssin hyväksytysti läpäissyt sukeltaja hallitsee perusvälinetekniikat. Hänellä on valmius tehdä snorkkelisukelluksia avovedessä n. 10 metrin syvyyteen asti
kurssiolosuhteita vastaavissa tai paremmissa olosuhteissa. Kurssi täyttää kansainvälisesti
CMAS S2- ja NAUI Skin Diver -standardien vaatimukset. Snorkkelisukelluksen peruskurssille
pääsee täytettyään 10 vuotta.
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. Snorkkelisukelluksen jatkokurssille pääsee täytettyään 12 vuotta. Snorkkelisukelluksen peruskurssi ja jatkokurssi soveltuvat myös aikuisten harrasteliikuntaan.

Snorkkelisukelluksen ohjaaja- ja kouluttajakurssit
Snorkkelisukelluksen ensimmäinen ohjaaja- ja kouluttajataso on norppaohjaaja. Norppaohjaajalla on valmius 7-15 -vuotiaiden lasten ja nuorten toiminnan suunnitteluun ja organisointiin. Kurssin kokonaislaajuus on noin 50 tuntia.
Kurssin hyväksytysti läpäissyt norppaohjaaja
•
Omaa perustiedot 7 – 15 –vuotiaiden lasten ja nuorten
-kasvusta ja kehityksestä
-liikunnallisesta kehityksestä
-liikunnan monipuolisuudesta
-kasvunohjauksesta
-taidon opettamisesta ja oppimisesta
•

Omaa valmiudet
-7 –15 –vuotiaiden lasten ja nuorten harjoituksen toteuttamiseen ja suunnitteluun
-Norpan taitoradan allasharjoitteiden opettamiseen sekä vastaanottamiseen

Kuuttiohjaajakoulutus on vähintään tason 1 ohjaaja- tai kouluttajapätevyyden omaaville
suunnattu perhesukellusohjaajan erikoistumiskoulutus. Kurssi antaa sen hyväksytysti läpäisseelle henkilölle valmiuden suunnitella ja organisoida perhesukellus- eli kuuttitoimintaa 3-6
–vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen sekä ohjata 3-6 –vuotiaita lapsia ja heidän vanhempiaan yhteisessä snorkkelisukellusharrastuksen parissa. Ohjaaja ymmärtää, että tavoitteena
on saada vedestä lapselle hyvä kaveri, jolloin lapsi tunnistaa ja tietää omat taitonsa ja kykynsä toimia vedessä. Koulutuksen kokonaislaajuus on noin 30 tuntia.
Snorkkelisukelluskouluttajakurssi on tason 2 kouluttajakoulutus. Kurssi 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.
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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 soveltuvia Sukeltajaliiton edustajiksi ja esikuviksi hyvästä ja oikeasta koulutustavasta. Koulutuksen kokonaislaajuus on vähintään 150 tuntia.

Koulutuksen organisointi
Seurat järjestävät norpan taitorataa, snorkkelisukelluksen peruskurssia ja jatkokurssia. Nuorisovaliokunta tuottaa snorkkelisukelluksen kurssiohjelmat ja opetusmateriaalit. Nuorisovaliokunta järjestää norppaohjaaja-, kuuttiohjaaja- ja snorkkelisukelluskouluttajakurssit.

VAPAASUKELLUS
Vapaasukelluksen koulutusjärjestelmän kehittämisestä vastaa Sukeltajaliiton vapaasukellusvaliokunta. Vapaasukelluksen koulutusohjelmaa on rakennettu vuodesta 2004 alkaen. Vuoden 2005 aikana on järjestetty ensimmäisen tason vapaasukelluskurssien pilottikokeiluita,
joiden pohjalta kurssiohjelmaa ja oppimateriaaleja on edelleen muokattu paremmiksi.
Koulutusjärjestelmässä tulee valmistuttuaan olemaan kolme sukeltajatasoa ja kolme kouluttajatasoa.
1. taso: vapaasukelluksen perusteet
2. taso: vapaasukeltaminen avovedessä
3. taso: edistynyt vapaasukellus
Järjestelmä tulee täyttämään kansainvälisen vapaasukelluskattojärjestön AIDA:n standardien vaatimukset.
Vapaasukellus tarjoaa ilman sukelluslaitteita tapahtuvaa toimintaa vähintään 15 vuotta täyttäneille. Vaikka eniten julkisuutta saavin osa vapaasukelluksesta onkin kilpailutoiminta, tulevaisuudessa suurin osa-alue kuitenkin on harrastetoiminta, jossa ei kilpailla.

Koulutuksen organisointi
Vapaasukelluskoulutuksen organisoinnin päävastuu 2005 oli Kimmo Lahtisella. Loppuvuodesta koulutuksen päävastuu siirtyi Simo Kurralle. Koska seuratasolla on vielä pulaa pätevistä vapaasukelluskouluttajista, ja koska pilottikursseilla testattiin jatkuvasti kehitystyön
alla olevaa oppimateriaalia, vapaasukellusvaliokunta on järjestänyt suurimman osan vuonna 2005 järjesteyistä vapaasukelluskursseista. Jatkossa vapaasukeltajakoulutuksen järjestämisvastuu tulee siirtymään seuratasolle, ja vapaasukellusvaliokunta vastaa kouluttajien
koulutuksesta seurojen tarpeisiin.

UPPOPALLO
Uppopallovaliokunta toteutti pilottikokeiluna uppopallo-ohjaajakoulutuksen. Koulutus koostuu neljästä teoriatunnista ja kolmesta allastunnista.
Uppopallo-ohjaajien koulutus pyrkii kehittämään lasten ja nuorten uppopallon oppimista
kouluttamalla seuroihin ohjaajia. Laji soveltuu erinomaisesti myös sukelluksen muita alalajeja harrastavien harjoittelumuodoksi talvisella uima-allaskaudella. Uppopalloa voidaan pelata
”leikkimielisesti”, ilman että tavoitteena lainkaan on lajin harrastaminen kilpailumielessä.

Koulutuksen organisointi
Uppopallovaliokunta järjesti uppopallo-ohjaajakoulutuksen yhteistyössä Saimaan Norppien
kanssa. Valiokunta tuotti kurssiohjelman ja oppimateriaalit.
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SUKELLUSKALASTUS
Sukelluskalastuksen osalta ei ole toiminnassa varsinaista koulutus- tai valmennusjärjestelmää, mutta valiokunta vastaa seuroissa tehtävistä lajiesittelyistä sekä turvallisuusohjeistuksesta.

LAITESUKELLUS
Laitesukelluksen koulutusjärjestelmän kehittämisestä vastaa tekninen valiokunta. 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 SFSEN -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 15 metrin syvyyteen.
Kurssi täyttää kansainvälisesti CMAS P1-, NAUI Scuba Diver ja SFS-EN 14153-2 (Autonomous Diver) -standardien vaatimukset. 12-15 -vuotiaan kurssilaisen mukana kurssilla tulee olla
täysi-ikäinen henkilö seuraamassa nuoren kurssia. Vaatimuksella halutaan turvata nuoren
turvallisuus. Nuorella sukeltajalla on myös normaalia matalampi syvyysraja sukelluksillaan.
Jatkokursseilla laitesukeltajan tietoja, taitoja ja osaamista kasvatetaan laaja-alaisesti kokonaisuutena.
•
Laitesukelluksen jatkokurssin ikäraja on 15 vuotta ja läpäisyvaatimuksena 20 peruskurssin jälkeistä sukellusta. Tähän ikään mennessä nuoren on katsottu kehittyvän henkisesti ja fyysisesti ja olevan valmis ottamaan suurempaa vastuuta toimistaan sukelluksillaan.
•
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. Kurssilla oppilaalle annetaan sellaiset tiedot ja taidot,
että hän voi toimia sukellusvanhimpana ja näin ollen hän voi olla juridisessa vastuussa
sukellustapahtumasta.
•
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. Osa erikoiskursseista on työn alla ja uusia
on suunnitteilla.
Ensiapukurssi on mahdollista suorittaa sukeltajan uran missä vaiheessa tahansa. Ensiapukurssi on kuitenkin pääsyvaatimuksena sukellusturvallisuuskurssille, jossa pääpaino on nimensä mukaisesti sukeltajan ja hänen parinsa turvallisuudessa.
Laitesukelluksen peruskurssin jälkeen on mahdollista osallistua kuivapuku-, nitroksi-, suun-
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nistus- ja yösukelluskurssille. Laitesukelluksen jatkokurssin suorittaminen mahdollistaa
osallistumisen jääsukellus-, hylkysukellus- tai vapepa-sukeltajakursseille. Laitesukelluksen
syventävän jatkokurssin suorittaminen mahdollistaa osallistumisen valmisteilla oleville tekniikkasukelluskursseille.

Laitesukelluksen kouluttajakurssit
Laitesukelluksen ensimmäinen kouluttajataso on lähikouluttaja. Lähikouluttajakurssin pääpaino on niissä tiedoissa ja taidoissa, joita kouluttaja tarvitsee voidakseen toimia peruskurssilla laitesukelluskouluttajan apuna. Kurssi täyttää kansainvälisesti NAUI Assistant Instructor
ja SFS-EN 14413-1 (Assistant Instructor) -standardien vaatimukset. Kurssin kokonaislaajuus
on noin 50 tuntia.
Laitesukelluskouluttajakurssi muodostaa laitesukelluksen kouluttajakoulutuksen toisen tason. Laitesukelluskouluttaja voi toimia kaikkien sukeltajakurssien vastuukouluttajana ja organisoida seura- ja paikallistasolla lähikouluttajakoulutusta. Kurssi täyttää kansainvälisesti
CMAS M2-, NAUI Scuba Instructor ja SFS-EN 14413-2 (Scuba Instructor) -standardien vaatimukset. Kurssin kokonaislaajuus on noin 100 tuntia.
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 sukelluskoulutustoiminnan kehittäjänä ja on asenteeltaan ja
käytökseltään soveltuva Sukeltajaliiton edustajaksi ja esikuvaksi hyvästä ja oikeasta koulutustavasta. Koulutus täyttää kansainvälisesti CMAS M3- ja NAUI Instructor Trainer/Course
Director -standardien vaatimukset. Koulutuksen kokonaislaajuus on vähintään 150 tuntia.

Laitesukelluksen erikoiskurssien kouluttajaksi pätevöityminen
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 käyttäjä. Nitroksikouluttajan luokitukseen ei kuitenkaan tarvita erillistä kouluttajakurssia.
Valmisteilla olevien tekniikkasukelluskurssien kouluttajilta tullaan edellyttämään voimassaolevien laitesukelluskouluttajan ja nitroksikouluttajan pätevyyden lisäksi erillistä kouluttajakurssia.
Valmisteilla olevan sukeltajan ensiapukurssin kouluttajana toimiminen tulee edellyttämään
erityisen kouluttajakurssin suorittamista.
Seura- ja turvallisuusvaliokunnan järjestämä erityisryhmien sukeltamisen erikoistumiskoulutus antaa siihen osallistuneelle sukeltajalle valmiuden toimia erityisryhmien sukellusavustajana ja laitesukelluskouluttajalle valmiuden toimia erityisryhmien sukelluskouluttajana.
Laitesukelluskouluttaja voi myös osallistua seura- ja turvallisuusvaliokunnan Vapepa-sukelluskouluttajakurssille, jossa pääpaino on nimensä mukaisesti vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa ja siihen liittyvissä asioissa. Kurssin jälkeen Vapepa-sukelluskouluttaja voi järjestää
Vapepa-sukelluskursseja seuroissa. Vapepa-kouluttajakurssin jälkeen voi osallistua Vapepavalmiuskouluttajakurssille, joka antaa valmiudet kouluttaa Vapepa-kouluttajia.

Koulutuksen organisointi
Sukeltajaliiton tekninen valiokunta tuottaa laitesukelluksen kurssiohjelmat ja opetusmateriaalit. Laitesukelluksen peruskurssit, jatkokurssit ja erikoiskurssit järjestetään seuratasolla.
Jatko- ja erikoiskursseja järjestetään tyypillisesti myös paikallis- tai aluetasolla useamman
seuran yhteistyönä. Myös lähikouluttajakurssit järjestetään joko seuratasolla tai paikallisesti
seurojen välisinä yhteistyökursseina.
Laitesukelluskouluttajakurssit järjestää tekninen valiokunta. Laitesukelluskouluttajakurssit
järjestetään pääsääntöisesti urheiluopistoilla eri puolilla Suomea: kurssien järjestämispaik-
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kakuntia pyritään kierrättämään vuosittain niin, että alueellisesti koulutusta on tarjolla aina
joidenkin vuosien aikajaksolla.
Liittokouluttajakoulutuksen tekninen valiokunta järjestää monimuotokoulutuksena, jossa oppilaan omatoimista opiskelua täydennetään laitesukelluskouluttajakurssien yhteydessä järjestettävillä koulutustyöpajoilla ja ohjatuilla käytännön harjoittelujaksoilla.

RÄPYLÄUINTI
Räpyläuintivaliokunta on järjestänyt lapsille ja nuorille koulutusleirin 30.9. - 2.10. Kuusankoskella.

2.2 Osallistujamäärät
Ohjaajakoulutus, taso 1
Koulutus

Järjestäjä

Missä

Mitä toimintaa
pääsääntöisesti tukee

Norppaohjaajakurssi 1-3.4

Nuorisovaliokunta

Varala

7-18 -vuotiaat

Norppaohjaajakurssi 10.-12.6

Nuorisovaliokunta

Varala

7-18 -vuotiaat

Norppaohjaajakurssi 23.25.9

Nuorisovaliokunta

Varala

7-18 -vuotiaat

M

N

9

9

Huomautuksia

Kouluttajina
Susanna Laine ja
Anu Laine
Kurssi peruuntui
vähäisen osallistujamäärän takia

13

10

Kouluttajina Lilli
Pykäläinen ja Anu
Laine

N

Huomautuksia

Kouluttajakoulutus, taso 1
Koulutus

Järjestäjä

Missä

Mitä toimintaa
pääsääntöisesti tukee

M

1. vapaasukelluskouluttajataso

Vapaasukellusvaliokunta

Jyväskylä

Aikuisten harrasteliikunta

6

1. vapaasukelluskouluttajataso

Vapaasukellusvaliokunta

Espoo

Aikuisten harrasteliikunta

6

1

Lähikouluttaja

Lähikouluttajakurssit järjestetään
seuratasolla

yht. 13 kurssia eri
puolilla Suomea

Pääasiallinen
tehtäväalue yli 12
-vuotiaille suunnattu laitesukellus.
Voivat myös toimia
avustavissa tehtävissä alle 12-vuotiaille suunnatussa
snorkkelisukellustoiminnassa

13

10

M

N

3

Kouluttajakoulutus, taso 2
Koulutus

Järjestäjä

Missä

Mitä toimintaa
pääsääntöisesti tukee

Snorkkelisukelluskouluttajakurssi

Yhteistyössä nuorisovaliokunta ja
tekninen valiokunta

Eerikkilän urheiluopisto

10 vuotta täyttäneet

5

Tason 2 vapaasukelluskouluttaja-

Vapaasukellusvaliokunta ja AIDA

Ranska ja Nizza

Aikuisten harrasteliikunta

2

Huomautuksia

Kouluttajina Sari
Häkkinen
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Laitesukelluskouluttajakurssi

Tekninen valiokunta

Eerikkilän urheiluopisto

Pääasiallinen
tehtäväalue yli 12
-vuotiaille suunnattu laitesukellus.
Voivat myös toimia
avustavissa tehtävissä alle 12-vuotiaille suunnatussa
snorkkelisukellustoiminnassa

15

Laitesukelluskouluttajien täydennyskoulutuskurssi

Tekninen valiokunta

Eerikkilän urheiluopisto

Pääasiallinen
tehtäväalue yli 12
-vuotiaille suunnattu laitesukellus.
Voivat myös toimia
avustavissa tehtävissä alle 12-vuotiaille suunnatussa
snorkkelisukellustoiminnassa

14

Laitesukelluskouluttajien täydennyskoulutuskurssi

Tekninen valiokunta

Eerikkilän urheiluopisto

Pääasiallinen
tehtäväalue yli 12
-vuotiaille suunnattu laitesukellus.
Voivat myös toimia
avustavissa tehtävissä alle 12-vuotiaille suunnatussa
snorkkelisukellustoiminnassa

4

1

Missä

Mitä toimintaa
pääsääntöisesti tukee

M

N

Liittokouluttajat
toimivat kouluttajakurssien koulutustehtävissä,
osallistuvat Liiton
toiminnan ja koulutusjärjestelmien
kehittämiseen ja
kouluttavat ja konsultoivat seuroja
koulutus-, turvallisuus ja laatuksymyksissä

6

Täydennyskoulutuskurssilla
päivitetään Liiton
vanhan koulutusjärjestelmän mukaisesti koulutuksensa saaneiden
kouluttajien tiedot
ja taidot vastaamaan nykyisin
voimassaoleveia
vaatimuksia

Kouluttajakoulutus, taso 3
Koulutus

Järjestäjä

Liittokouluttajakoulutus

Tekninen valiokunta

Huomautuksia

Koulutus toteutettiin monimuotoopiskeluna joka
sisälsi lähiopetusta, omatoimista
opiskelua ja ohjattua harjottelua
kouluttajakurssien
yhteydessä

Voimassaolevat koulutetut ohjaajat ja kouluttajat eri tasoilla
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Kurssi/koulutus

Kortitus

Vuonna 2005
koulutetut

Vuonna 2005
voimassa olevat
kortit

Taso 1
ohjaaja

Norppaohjaajakurssi

Norppakortti

yhteensä
naiset
miehet

34
19
15

yhteensä
naiset
miehet

206
88
118

Taso 1
kouluttaja

Vapaasukelluskouluttajakurssi

AIDA* Instructor
-kortti

yhteensä
naiset
miehet

9
1
8

yhteensä
naiset
miehet

9
1
8

Taso 1
kouluttaja

Lähikouluttajakurssi

Lähikouluttajakortti

yhteensä
naiset
miehet

54
8
46

yhteensä
naiset
miehet

265
36
229

Taso 2
kouluttaja

Snorkkelisukelluskouluttajakurssi

CMAS Snorkel Diving
Instructor -kortti

yhteensä
naiset
miehet

6
3
3

yhteensä
naiset
miehet

12
8
4

Taso 2
kouluttaja

Vapaasukelluskouluttajakurssi

AIDA** Instructor
-kortti

yhteensä
naiset
miehet

7
0
7

yhteensä
naiset
miehet

7
0
7

Taso 2
kouluttaja

Laitesukelluskouluttajakurssi

CMAS M2 -kortti

yhteensä
naiset
miehet

36
0
36

yhteensä
naiset
miehet

259
25
234

NAUI Scuba
Instructor -kortti

yhteensä
naiset
miehet

yhteensä
naiset
miehet

75
8
67

Taso 3
kouluttaja

Liittokouluttajakoulutus

CMAS M3 -kortti

yhteensä
naiset
miehet

6
0
6

yhteensä
naiset
miehet

10
2
8

NAUI Instructor
Trainer -luokitus

yhteensä
naiset
miehet

6
0
6

yhteensä
naiset
miehet

10
2
8

Muut / Erikoistumisopintoja
suorittaneet

Kuuttiohjaajakurssi

Kuuttiohjaajakortti

yhteensä
naiset
miehet

0
0
0

yhteensä
naiset
miehet

25
21
4

Muut / Erikoistumisopintoja
suorittaneet

Nitroksikouluttajanimitys

CMAS Nx* Instructor
-kortti

yhteensä
naiset
miehet

15
0
15

yhteensä
naiset
miehet

65
59
6

Muut / Erikoistumisopintoja
suorittaneet

Erityisryhmien
kouluttajakurssi

Erityisryhmien
sukelluskouluttaja
-kortti

yhteensä
naiset
miehet

0
0
0

yhteensä
naiset
miehet

22
3
19

Muut / Erikoistumisopintoja
suorittaneet

Vapepakouluttajakurssi

Vapepasukelluskouluttaja
-kortti

yhteensä
naiset
miehet

6
0
6

yhteensä
naiset
miehet

25
0
25

Ohjaajien, kouluttajien ja valmentajien osaamisen muu tukeminen
Koulutus

Järjestäjä

Missä

Mitä toimintaa
pääsääntöisesti tukee

M

N

Huomautuksia

Kuuttiohjaajakurssi

Yhteistyössä nuorisovaliokunta ja
Nuori Suomi

Lasten liikuttajat
seminaarin yhteydessä

3-6 -vuotiaat
lapset ja heidän
vanhempansa

3

Kuuttiohjaajakurssi on väh. tason 1
ohjaaja-/kouluttajapätevyyden
omaaville suunnattu perheliikunnan erikoistumiskoulutus

Monoräpyläkurssi

Vapaasukellusvaliokunta

Urheiluopisto

Huippu-urheilu

6

3

Ohjaaja pituussukelluksen
ME-mies Peter
Pedersen

Uppopallo-ohjaajakoulutus

Uppopallovaliokunta
ja Saimaan Norpat

Lappeenranta

Lapset ja nuoret

10

2

Räpyläuintiohjaaja

Räpyläuintivaliokunta

Kuusankoski

Lapset ja nuoret,
aikuisten harrasteliikunta

2

Liittokouluttajapäivä

Tekninen valiokunta
yhteistyössä nuoriso-, vapaasukellusja turvallisuusvaliokunnan kanssa.

Meripuisto, Espoo

Eri valiokuntien
ohjaaja- ja kouluttajakoulutuksen
kouluttajat

13

Vapepa- yhteistoimintaharjoitus

Vapepa-organisaatio

Varkaus

Seura- ja turvallisuusvaliokunnan
Vapepa-koulutusta
ja Sukeltajaliiton
viranomaisyhteistyötä

Vapepa-kouluttajien
päivitystilaisuus

Seura- ja turvallisuusvaliokunta

Nynäs

Vapepa-sukelluskoulutusta ja
Sukeltajaliiton
viranomaisyhteistyötä

2

Vapepa-sukelluskouluttajakurssi

Seura- ja turvallisuusvaliokunta

Nynäs

Vapepa-sukelluskoulutusta ja
Sukeltajaliiton
viranomaisyhteistyötä

5

Pintapelastuskurssi

Kaakkois-Suomen
pelastusalan liitto
ja seura- ja turvallisuusvaliokunta

Savitaipale

Vapepa-sukelluskoulutusta ja
Sukeltajaliiton
viranomaisyhteistyötä

3

5
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3. Harrastus-, harjoitus- ja valmennustoiminta
3.1 Valmennusjärjestelmä
UPPOPALLO
Valmentajan perusosaaminen ja valmentajapätevyys hankitaan Uimaliiton valmentajakoultuksissa tai soveltuvien SLU:n aluejärjestöjen ja urheiluopistojen järjestämien valmentajakoulutusten kautta. Uppopallovaliokunta järjestää valmentajapätevyyden omaaville henkilöille uppopallon laijosakoulutusta.

RÄPYLÄUINTI
Koska tavallinen kilpauinti ja räpyläuinti ovat niin lähellä toisiaan valmennuksellisesti, on
räpyläuintivaliokunta todennut tarpeettomaksi vähäisillä resursseillaan luoda omaa valmennuskoulutusjärjestelmää perusteiden osalta. Valiokunta suosittaa valmennuksesta kiinnostuneille Uimaliiton hyväksi todettua valmennuksen peruskoulutusta. Valiokunta antaa
uimavalmennuksen perusteet omaavalle valmentajalle lajikohtaista tietoutta omien valmennusleiriensä yhteydessä. Räpyläuinnin lajiosakoulutuksen kirjallisen materiaalin työstäminen
on aloitettu.
Seuravalmentajat ohjaavat ja vastaavat uimarien perusvalmennuksesta. Maajoukkuetasolla uimareille järjestetään kaksi viikonloppuleiriä ja arvokisoihin valituille lisäksi kesällä yksi
viisipäivänen leiri, jonka vetäjinä toimivat maajoukkuevalmentajat ja venäläinen konsulttivalmentaja.

Olemassaolevien valmentajien määrä
Valmentajaluokka

Ikäryhmä, johon
tominta enimmäkseen kohdistuu

Laji

Seuravalmentaja

Nuoret

Räpyläuinti

Maajoukkuevalmentaja

Nuoret ja aikuiset

Räpyläuinti

1

Taso 5

Maajoukkuevalmentaja

Nuoret ja aikuiset

Räpyläuinti

1

Muut
(erikoitumisopintoja
suorittaneet)

Konsulttivalmentaja

Nuoret ja aikuiset

Räpyläuinti

1

Taso 1

M

N

4

4

Räpyläuinti

Taso 2
Taso 3
Taso 4

30

3.2 Harjoittelun sisältösuositukset ikäluokittain

RÄPYLÄUINTI
alle 12 v.: 1-2 kertaa viikossa n. 1 tunnin allasharjoitus
12-15 v.: 3-5 kertaa viikossa n. 1,5 tunnin allasharjoitukset ja kerran viikossa kuntosali sekä
1-2 kertaa viikossa juoksulenkki tai jumppa.
yli 15 v.: 6-12 kertaa viikossa allasharjoitukset, 1-2 kertaa viikossa kuntosali sekä 1-2 kertaa
viikossa lenkkeilyä tai jumppaa.

3.3 Liikkujien ja harrastajien määrä
Kuluneen vuoden aikana koulutetut uudet harrastajat ja voimassaolevat
koulutettujen kortit
Kurssi/koulutus

Taso

Kortitus

Vuonna 2005
koulutetut

Norppaohjaajakurssi

Taso 1
ohjaaja

Norppakortti

yhteensä
naiset
miehet

34
19
15

yhteensä
naiset
miehet

206
88
118

Vapaasukelluskouluttajakurssi

Taso 1
kouluttaja

AIDA* Instructor
-kortti

yhteensä
naiset
miehet

9
1
8

yhteensä
naiset
miehet

9
1
8

Lähikouluttajakurssi

Taso 1
kouluttaja

Lähikouluttajakortti

yhteensä
naiset
miehet

54
8
46

yhteensä
naiset
miehet

265
36
229

Snorkkelisukelluskouluttajakurssi

Taso 2
kouluttaja

CMAS Snorkel Diving
Instructor -kortti

yhteensä
naiset
miehet

6
3
3

yhteensä
naiset
miehet

12
8
4

Vapaasukelluskouluttajakurssi

Taso 2
kouluttaja

AIDA** Instructor
-kortti

yhteensä
naiset
miehet

7
0
7

yhteensä
naiset
miehet

7
0
7

Laitesukelluskouluttajakurssi

Taso 2
kouluttaja

CMAS M2 -kortti

yhteensä
naiset
miehet

36
0
36

yhteensä
naiset
miehet

259
25
234

NAUI Scuba
Instructor -kortti

yhteensä
naiset
miehet

yhteensä
naiset
miehet

CMAS M3 -kortti
(uusi)

yhteensä
naiset
miehet

yhteensä
naiset
miehet

NAUI EANx
Instructor Trainer
-luokitus

yhteensä
naiset
miehet

yhteensä
naiset
miehet

Liittokouluttajakoulutus

Taso 3
kouluttaja

Vuonna 2005
voimassa olevat
kortit

Kuuttiohjaajakurssi

Muut / Erikoistumisopintoja
suorittaneet

Kuuttiohjaajakortti

yhteensä
naiset
miehet

0
0
0

yhteensä
naiset
miehet

25
21
4

Nitroksikouluttajanimitys

Muut / Erikoistumisopintoja
suorittaneet

CMAS Nx* Instructor
-kortti

yhteensä
naiset
miehet

15
0
15

yhteensä
naiset
miehet

65
59
6

NAUI EANx
Instructor -luokitus

yhteensä
naiset
miehet

yhteensä
naiset
miehet

Erityisryhmien
kouluttajakurssi

Muut / Erikoistumisopintoja
suorittaneet

Erityisryhmien
sukelluskouluttaja
-kortti

yhteensä
naiset
miehet

0
0
0

yhteensä
naiset
miehet

Vapepakouluttajakurssi

Muut / Erikoistumisopintoja
suorittaneet

Vapepasukelluskouluttaja
-kortti

yhteensä
naiset
miehet

6
0
6

yhteensä
naiset
miehet

25
0
25
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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 2005
Tulosliitteestä.
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Tapahtuma

Järjestäjä

Missä

Mitä toimintaa
pääsääntöisesti tukee

M

N

Vapaasukelluskurssi 1

Vapaasukellusvaliokunta

Helsinki

Vapaasukelluskurssi 1

Vapaasukellusvaliokunta

Vapaasukelluskurssi 2

Aikuisten harrasteliikunta

3

5

Tampere

Aikuisten harrasteliikunta

3

1

Vapaasukellusvaliokunta

Jyväskylä

Aikuisten harrasteliikunta

4

1

Vapaasukellusleiri

Vapaasukellusvaliokunta

Tampere

Aikuisten harrasteliikunta, huippuurheilu

15

6

Vapaasukellusleiri

Vapaasukellusvaliokunta

Asikkala

Aikuisten harrasteliikunta, huippuurheilu

12

6

Valtakunnallinen
Norpparalli

Rauman
Laitesukeltajat ry

Rauma

Lapset ja Nuoret

58

44

Miehet: ohjaajia 6,
nuoria 52
Naiset: ohjaajia 4
nuoria 40

Valtakunnallinen
Norpparalli

Keski-Uudenmaan
Sukeltajat ry

Tuusula

Lapset ja Nuoret

53

47

Miehet: ohjaajia 6,
nuoria 47
Naiset: ohjaajia 6
nuoria 41

Valtakunnallinen
Norppaleiri

Mikkelin
Urheilusukeltajat ry

Mikkeli

Lapset ja Nuoret

29

27

Miehet: nuoria 52
Naiset: ohjaajia 4
nuoria 40

Snorkkelisukelluskurssille oppilaan
työkirjan tuottaminen

Nuorisovaliokunnan
nimeämä työryhmä

Snorkkelisukelluksen jatkokurssin
opetuspaketin tuottaminen

Nuorisovaliokunnan
nimeämä työryhmä

Hikiohjelma

Uppopallovaliokunta
ja TV2

Helsinki

Näkyvyyttä lajille

Maajoukkueleiri

Räpyläuintivaliokunta

Kuusankoski

Lapset ja Nuoret,
aikuisten harrasteliikunta

2

Alottelijoiden leiri

Räpyläuintivaliokunta

Kuusankoski

Lapset ja Nuoret,
aikuisten harrasteliikunta

2

2

Lajiesittely sukelluskalastuksesta
kiinnostuneille laitesukeltajille

Sukelluskalastus
valiokunta

Helsinki

Näkyvyyttä lajille
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5

Nuorisokoulutus

Sukelluskalastusvaliokunta ja
Keski-Uudenmaan
Sukeltajat ry

Tuusula

Lajiesittely nuorille

10

10

Kilpajärjestelykoulutus

Sukelluskalastusvaliokunta

Rauma

Uusien seurojen
koulutus kilpailun
järjestäjiksi

15

Laitesukelluksen
jatkokurssin järjestämisohjeen ja
koulutusmateriaalin
tuottaminen

Tekninen valiokunta
yhteistyössä Sukellusseura
H2O:n kanssa

Lapset ja Nuoret

Huomautuksia

Työkirja suunnattu
snorkkelisukelluskurssille osallistuville lapsille ja
nuorille. Työkirjan
tarkoituksena on
tukea lasten ja
nuorten oppimista
tehtävien ja kysymysten avulla
Materiaali tuotetaan loppuun
vuonna 2006

Liiton jäsenseurojen järjestämää
laitesukelluksen
jatkokoulutusta.
Jatkokoulutuksen
kohderyhmä ovat
yli 15-vuotiaat
sukeltajat

4

Maajoukkueleirin
yhteydessä

Maajoukkueleirin
yhteydessä

Materiaali valmistui vuoden
lopussa ja otetaan
käyttöön 2006
alussa

Laitesukelluksen
syventävän jatkokurssin järjestämisohjeen ja
koulutusmateriaalin
tuottaminen

Liiton jäsenseurojen
järjestämää syventävää jatkokoulutusta. Syventävän
jatkokoulutuksen
kohderyhmä on yli
18-vuotiaat sukeltajat

Projekti jatkuu
vuonna 2006

Sukellusturvallisuuskurssin järjestämisohjeen ja
koulutusmateriaalin
tuottaminen

Tekninen valiokunta
yhteistyössä Sukellusseura
H2O:n kanssa

Liiton jäsenseurojen järjestämää
laitesukelluksen
turvallisuuskoulutusta. Sukellusturvallisuuskoulutuksen kohderyhmä
on yli 12-vuotiaat
laitesukeltajat

Projekti jatkuu
vuonna 2006

Kuivapukusukeltamisen erikoiskurssin järjestämisohjeen ja
koulutusmateriaalin
tuottaminen

Teknisen valiokunnan nimeämä valiokunnan jäsenistä,
liittokouluttajista ja
seurojen edustajista
koostuva työryhmä

Liiton jäsenseurojen järjestämää
kuivapukusukeltamisen erikoiskoulutusta. Koulutuksen
kohderyhmä on yli
12-vuotiaat laitesukeltajat

Projekti jatkuu
vuonna 2006

Jään alla sukeltamisen erikoiskurssin järjestämisohjeen ja
koulutusmateriaalin
tuottaminen

Teknisen valiokunnan nimeämä valiokunnan jäsenistä,
liittokouluttajista
ja seurojen edustajista koostuva
työryhmä

Liiton jäsenseurojen järjestämää
jään alla sukeltamisen erikoiskoulutusta. Koulutuksen
kohderyhmänä
on yli 15-vuotiaat
jatkokoulutetut
laitesukeltajat

Projekti jatkuu
vuonna 2006

Tekniikkasukelluksen koulutusohjelman ja eri tason
tekniikkasukelluskurssien järjestämisohjeiden ja
koulutusmateriaalin
tuottaminen

Teknisen valiokunnan nimeämä valiokunnan jäsenistä,
liittokouluttajista,
seurojen edustajista ja ulkopuolisista
asiantuntijoista
koostuva työryhmä

Liiton jäsenseurojen järjestämää
tekniikkasukeltamisen erikoiskoulutusta. Koulutuksen
kohderyhmänä on
yli 18-vuotiaat jatko- ja erikoiskoulutetut laitesukeltajat

Projekti jatkuu
vuonna 2006

Räpyläuinnin
Nuori Suomi Cup
-kilpailu 2.10.2005

Räpyläuintivaliokunta yhteistyössä
nuorisovaliokunnan
kanssa

Kouvola

Lapset ja Nuoret

Räpyläuinnin
Nuori Suomi Cup
-kilpailut
15.1.
7.5.
30.10.

Räpyläuintivaliokunta yhteistyössä
nuorisovaliokunnan
kanssa

Suolahti,
Pori,
Tampere

Lapset ja Nuoret

Peruttu liian
vähäisen osallistujamäärän tai
yhteensattumien
vuoksi

Sukelluskalastuksen
ranking-kisat
Dödörens Cup 4.6.
Porkkala Cup 2.7.
Jaskan muistok. 16.7
Rauma Open 13.8.
Hanko Cup 27.8.
Siika Cup 1.10.

Sukelluskalastusvaliokunta yhteistyössä paikallisen
seuran kanssa

Hanko
Kirkkonummi
Jaala
Rauma
Hanko
Porkkala

Aikuisten harrasteliikunta ja huippuurheilu

Keskimäärin 30
osallistujaa jokaisessa kilpailussa

Uppopallon
harrastekilpailut
I Divisioona
XX Riksu Cup, 8.1.

Uppopallovaliokunta

Riihimäki

Lapset ja nuoret,
Aikuisten harrasteliikunta

I Divisioona pelattu useilla paikkakunnilla

Vedenalaisen valokuvauksen avovesi-SM -kilpailut

Sukellusseura Vesikot ry

Vuoden sukelluskuva -kilpailu

Sukeltaja-lehti

Sukelluksen laitetekniikkakilpailut
23.-24.7.

Midnight Divers ry

10

13

Kilpailussa kolme
sarjaa, yht. 40
valokuvaa

Raajärvi

Osallistujina neljä
paria
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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 implementoinnissa.
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, vapaa-sukelluksessa, uppopallossa ja sukelluskalastuksessa. Lajien valiokunnat vastaavat lajin maajoukkuetoiminnasta ja valmennusjärjestelmästä. SM-kilpailut järjestetään vuosittain.

SNORKKELISUKELLUS
Nuorisovaliokunta järjestää yhteistyössä seurojen kanssa kaksi valtakunnallista norpparallia
vuosittain. Norpparallit ovat leikkimielisiä snorkkelisukelluskilpailuja. Vuonna 2005 norpparallit järjestettiin Raumalla Rauman Laitesukeltajien kanssa ja Tuusulassa Keski-Uudenmaan
Sukeltajien kanssa.

RÄPYLÄUINTI
Maajoukkueiden määrä
PM-maajoukkue
Arvokisamaajoukkueet; avoin ja nuoret

Maajoukkueen koko
PM-joukkue: 22 uimaria
EM-kisat: 5 uimaria
World Games: 2 uimaria
nuorten MM-kisat: 1 uimari

Resurssit
Maajoukkueuimareista alle 18 vuotiaita 14, aikuisista vain kaksi yli 21 vuotiaita. Taloudelliset
resurssit tiukat. Toimintavuorokaudet 33
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 kutsuttiin PM-kisoihin ensimmäisen
kerran mukaan Viro, koska siellä on enemmän räpyläuimareita kuin pohjoismaissa yhteensä
ja tasokin sen mukainen.
Pienestä aktiivisten joukosta huolimatta uimareitamme on ollut kansainvälisellä huipulla jo
1990 luvun alusta alkaen ja arvokisamitaleitakin on saatu sekä avoimissa että nuorten kilpailuissa lähes joka vuosi. Vuonna 2000 alkanut kilpailuvarusteiden hurja tuotekehitys on
huomattavasti kiristänyt kilpailua ja nostanut tulostasoa kuin myös varusteiden hintoja. Näitä kilpailuvarusteita ei saa kaupasta, vaan ne joudutaan tuottamaan välittäjien kautta ulkomailta, pääasiassa Venäjältä, Virosta tai Kiinasta.

VAPAASUKELLUS
Maajoukkueiden määrä ja koko
yksi joukkue, seitsemän henkilöä
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 oli eri kilpailulajeja mm. hengenpidätys, pituussukellus ja syvyyssukellus joko välineitä käyttäen (räpylät, kelkka) tai ilman.
Suomen kansainvälinen menestys on noussut vuosi vuodelta. Suomalaisia on ollut AIDA:n
virallisen kansainvälisellä ranking listalla kymmenen parhaan joukossa jo viiden vuoden ajan
ja kehitys on ollut hyvä. Johanna Nordblad teki vuonna 2004 pituussukelluksen maailmanennätyksen ja saavutti vuonna 2005 kolme mitalia lajin MM-kilpailuista. Timo Kinnunen sai
kaksi MM-mitalia vuonna 2005.

UPPOPALLO
Maajoukkueiden määrä
Miesten maajoukkue, Nuorten maajoukkue ja Naisten maajoukkue

Maajoukkueiden koko
15 pelaajaa, 2 valmentajaa
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 uppopalloval-
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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 2004 PM-kilpailuissa
kolmannen sijan. Miesten maajoukkueen rakenne koostui 15 pelaajasta, 2 valmentajasta,
joukkueenjohtajasta sekä huoltajasta. Naisten maajoukkue koostui 14 pelaajasta, valmentajasta sekä joukkueenjohtajasta.

SUKELLUSKALASTUS
Maajoukkueiden määrä ja koko
Joukkueiden määrä yksi, koko EM- ja MM-kilpailuissa kolme + yksi varamies, PM- ja Itämeren mestaruuskilpailuissa kuusi + yksi varamies

Jatkuvuus
Joukkue arvokilpailuihin valitaan edellisen kalenterivuoden kotimaan rankingjärjestelmän ja
PM sijoituksen mukaisesti. Joukkue PM ja Itämeren mestaruuskilpailuihin valitaan kuluvan
vuoden kotimaan rankingjärjestelmän mukaisesti. Toimintavuorokaudet noin 40 vuorokautta
(sisältää kilpailut)
Sukelluskalastus on viime vuosina kasvattanut suuresti suosiotaan kotimaassa ja aktiivinen kilpailijaryhmä koostuu nyt n. 60 henkilöstä. Maailmanlaajuisesti lajia harrastaa kilpatasolla tuhansia henkilöitä. Lajin suurmaat sijaitsevat pääasiassa eteläisessä Euroopassa,
Etelä-Amerikassa sekä Oseaniassa. Kotimaan kilpailukalenteriin kuuluu seitsemän rankingkilpailua, joihin otti osaa keskimäärin 35 kilpailijaa yhdeksästä eri seurasta. Kilpailuissa saa
pisteitä kalamäärän, painon ja eri lajien määrän mukaisesti. Rankingpistelasku uudistui kaudella 2005 ja rankingpisteitä 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 ja 2005 järjestetyissä PM–kilpailuissa sekä 2005 Itämeren mestaruuskilpailuissa.
Vuonna 2004 maajoukkue voitti toisen kerran peräkkäin hopeaa arvostetussa Kristiansund
Cupissa Norjassa.
Maajoukkueleiri järjestetään arvokisojen alla kisapaikalla, koska kisaolosuhteisiin tutustuminen ennen kilpailua on tärkeää. CMAS:n arvokisat järjestetään vuorovuosittain EM- ja
MM-kilpailut.
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VUODEN 2005 KILPAILUTOIMINTA
SM-kilpailut
Laji

Missä

Osallistujat

Räpyläuinti

Tampere 5.-6.2

37 kilpailijaa
9 seurasta

20 naista
17 miestä

Räpyläuintivaliokunta

Vapaasukellus -allas SM

Heinola

30 osallistujaa

9 naista
21 miestä

Vapaasukellusvaliokunta

Uppopallo SM-sarja

Sukelluskalastus

Miehiä/Naisia

5 naisten joukkuetta
7 miesten joukkuetta

Saaristomeri
23.-24.7

32 osallistujaa

Järjestäjä

Uppopallovaliokunta

2 naista
30 miestä

Sukelluskalastusvaliokunta

PM-kilpailut / Itämeren mestaruuskilpailut
Miehiä/Naisia

Laji

Missä

Sijoitukset

Räpyläuinti

Espoo 9.-10.4

12 naista
11 miestä

11 kultaa
13 hopeaa
9 pronssia.
Sijat 4.-10. 43 kpl

Uppopallo

Helsinki 26.-27.2

Naisten joukkue
Miesten joukkue

Naiset 3. sija
Miehet 2. sija

Sukelluskalastus

Norja

1 nainen
11 miestä

yksilö- ja joukkuekulta sekä
PM-kilpailussa, että Itämeren mestaruuskilpailussa

EM-kilpailut
Miehiä/Naisia

Laji

Missä

Sijoitukset

Räpyläuinti

San Marino 2.-10.7

3 naista
2 miestä

Sijat 4.-10. 3 kpl

Uppopallo

Helsinki 5.-12.6

Naisten joukkue
Miesten joukkue

Naiset 5. sija
Miehet 1. sija

Sukelluskalastus

Ranska

4 miestä

-

MM-kilpailut
Miehiä/Naisia

Laji

Missä

Sijoitukset

Räpyläuinti-nuoret

Ostrowiec, Puola 1.-8.8

1 nainen

-

Vapaasukellus -allas

Renens, Sveitsi 24.-27.8

2 naista
5 miestä

2 hopeaa
2 pronssia

Vapaasukellus -avovesi

Nizza, Ranska

1 nainen
3 miestä

1 hopea
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KANSAINVÄLINEN MENESTYS
RÄPYLÄUINTI
Mitalisijat
PM-kilpailuissa 11 kultaa, 13 hopeaa ja 9 pronssia

Maajoukkueen rakenne
Maajoukkueuimareista alle 18-vuotiaita 14, aikuisista vain kaksi yli 21-vuotiaita

Miten kotimaan kilpailujärjestelmä tukee huippu-urheilun kehitystä
Koska huippu-uimareita on suhteellisen vähän ja he jakautuvat vielä eri lajeihin ja sarjoihin, ei SM-kilpailujen lisäksi kotimaan kilpailuja kannata juurikaan järjestää. Siksi
huippujen pitäisi päästä enemmän kilpailemaan ulkomaille.

VAPAASUKELLUS
Mitalisijat
MM-kilpailuissa 3 hopeaa ja 2 pronssia

Ennätykset
Useita Suomen ennätyksiä ja joitain Pohjoismaiden ennätyksiä

Maajoukkueen rakenne
2 naista ja 5 miestä

Rankingsijoitus
Pituussukellus ﬁnaalipaikka + 8. sija MM-kisoissa. Pituussukellus 7. sija MM-kisoissa.
Syvyyssukellus 10. sija MM-kisoissa

Miten kotimaan kilpailujärjestelmä tukee huippu-urheilun kehitystä
Menestyksestä huolimatta kilpailu- ja huippu-urheilun kehittämiseen ei tällä hetkellä
ole resursseja.

SUKELLUSKALASTUS
Mitalisijat
PM-kultaa joukkue + yksilö, Itämeren mestaruuskultaa joukkue + yksilö

Maajoukkueen rakenne
3 + varamies EM ja MM-kilpailuissa
6 + varamies PM ja Itämeren mestaruuskilpailuissa

Rankingsijoitus
Ei kansainvälistä rankingia

Miten kotimaan kilpailujärjestelmä tukee huippu-urheilun kehitystä
Taso kotimaassa on kova ja uusittu rankingpistelaskujärjestelmä vaatii huipulle pääsemiseksi menestymistä kaikissa kilpailuissa. Arvokilpailuihin valitaan joukkue jo yli vuosi
ennen tapahtumaa eli kilpailuihin valmistautumiseen jää joukkueelle runsaasti aikaa.
On mahdollista muun muassa matkustaa kilpailupaikalle harjoittelemaan jo vuosi ennen kilpailua. Karsintaa tapahtuu vielä PM-kilpailuissa eli kotimaan maajoukkueleiriin
pääsy ei vielä varmista kisapaikkaa arvokilpailuissa.
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UPPOPALLO
Mitalisijat
Miesten joukkueelle kultaa EM-kilpailuissa ja hopeaa PM-kilpailuissa
Naisten joukkueelle pronssia PM-kilpailuissa.

Maajoukkueiden rakenne
15 pelaajaa, 2 valmentajaa

Miten kotimaan kilpailujärjestelmä tukee huippu-urheilun kehitystä
Uppopallossa on kilpailutoimintaa eri tasoilla. Sääntöjen sallima sekajoukkueilla pelaaminen tukee erityisesti naisten maajoukkuetoimintaa, kun huipputason naispelaajilla on
mahdollisuus riittävän kovatasoisen vastuksen kohtaamiseen.
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Liitteet
Liite 1. Budjettivertailu - tilinpäätös 2005
Sukeltajaliitto ry

Tilinpäätös 2005 budjettivertailu

Tekninen valiokunta

Tulot

36 800

36 632

36 625

34 204

Tulot
Menot
Yhteensä

Räpyläuintivaliokunta

Tulot
Menot

Uppopallovaliokunta

7 945
8 410

Menot

11 050

Yhteensä

-4 500

-465

Tulot

50 250

63 985

Tulot

Tulot
Menot
Tulot
Menot

64 770

77 370

-14 520

-13 385

3 440

7 430

9 440

13 973

-6 000

-6 543

2 400

3 461

8 390

9 494

-5 990

-6 033

6 000

1 994

35 000

23 232

-29 000

-21 238

Tulot

56 000

37 774

Menot

134 900

111 797

Yhteensä

-78 900

-74 023

Menot

259 815

246 763

-259 815

-246 763

8 000

12 473

Yhteensä

Yhteensä
Kansainvälinen toiminta

9 702

6 550

Yhteensä

Hallinto

2 052

14 000

Tulot

Menot

Julkaisutoiminta

28 895

36 311

Yhteensä

Tiedotustoiminta

48 260
-11 235

-26 609

Yhteensä

Sukelluskalastusvaliokunta

2 428
30 947

39 000

Menot
Vapaasukellusvaliokunta

175
37 025

-25 000

Yhteensä
Seura- ja turvallisuusvlk

Toteutuma

Menot
Yhteensä
Nuorisovaliokunta

Budjetti

Menot

-8 000

-12 473

Varainhankinta

Yhteensä
Tulot

438 000

426 591

(ei sisällä lehden tilaus-

Menot

133 000

107 246

myyntiä)

Yhteensä

305 000

319 345

Yleisavustukset

Tulot

98 500

100 600

Yhteensä

98 500

100 600

Tulot

748 965

727 061

Menot

788 250

710 168

-39 285

16 893

Tilikauden tulos

Poistot
TILIKAUDEN TULOS

tot%vuosibudj

1387 %

18 %

106 %

10 %

92 %

109 %

100 %

73 %

93 %
93 %
156 %

105 %

102 %

-5 050
-44 335

16 893

Budjettivertailussa kokonaistuotot ja kokonaiskulut ovat 68.194 euroa suuremmat kuin tuloslaskelmassa. Ero johtuu siitä,
että seuraavat erät on käsitelty kirjanpidossa tulon- ja menon oikaisuna ja budjettivertailussa tuottona ja kuluna:
Lisenssivakuutukset 68.914 € (kirjanpidossa tulon oikaisuna)
Ansiomerkkituotot 1993 € (kirjanpidossa menon oikaisuna)
Ilmoitushankintakulut 11.719 € (kirjanpidossa tulon oikaisuna)

Liite 2. Tasetiedot 2005

SUKELTAJALIITTO RY

TASE

1.1. - 31.12.2005

1.1. - 31.12.2004

2 668,81

2 824,00

18 128,31
20 797,12

16 070,76
18 894,76

Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Pysyvät vastaavat yhteensä
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Tavarat
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Saamiset yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä

31 239,52
31 239,52

43 544,65
43 544,65

7 197,40
5 779,92
15 540,80
28 518,12
164 576,33
224 333,97

7 080,56
19 214,42
8 883,16
35 178,14
108 935,86
187 658,65

Vastaavaa

245 131,09

206 553,41

OMA PÄÄOMA
Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
Oma pääoma yhteensä

147 683,08
16 892,87
164 575,95

152 109,32
-4 426,24
147 683,08

PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset

23 172,00

24 491,00

30 171,23
2 370,32
24 841,59
57 383,14

9 864,87
6 868,14
17 646,32
34 379,33

245 131,09

206 553,41

Vastattavaa

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
Vastattavaa

