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PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

Vuonna 2008 toimintaa kehitettiin edellisvuosien tapaan useilla sektoreilla. Avainalueina 
olivat vesiympäristö, viestintä ja vaikuttavuus sekä sähköisen yhteisön kehittäminen. 

Toimintoja kehittämällä pyrittiin parantamaan seurojen toimintaedellytyksiä ja lisää-
mään joustavuutta asiointiin. Tällaisiin hankkeisiin kuuluu muun muassa hanke sähköisen 
asioinnin parantamiseksi, jossa aloitettiin valmistelut integroituun www-sivustoon ja jäsen-
rekisteriin siirtymiseksi.

Pitkän tähtäyksen hankkeista Liiton strategia Sukeltaja keskipisteessä saatiin valmiiksi 
ja esiteltiin jäsenille. Liitto vastasi Helsingin ja Turun kaupunkien haasteeseen Itämeren 
suojelemiseksi ja käynnisti oman ympäristöohjelmansa ”vastuusta vaikuttamiseen”, jolla 
pyritään kertomaan suurelle yleisölle sukeltajien havaintoja vesiympäristön tilan muutok-
sesta.

Edellisvuosina aloitettuja toiminnan kehittämishankkeita on edelleen meneillään useita. 
Koska monet näistä kestävät vuosia, edellyttävät ne Liitolta vankkaa taloutta. Liiton talou-
den kunnossapitämiseen ja kehittämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota, ja pitkäjäntei-
sen ja huolellisen toiminnan ansiosta talous onkin hyvässä kunnossa.

Kiitän kaikkia Liiton jäseniä ja toimiston henkilökuntaa arvokkaasta työstä harrastuk-
semme hyväksi.

Jouko Laitinen

ORDFÖRANDES ÖVERSIKT

År 2008 utvecklades verksamheten på flera sektorer enligt samma mönster som tidigare 
år. Nyckelområden var vattennaturen, kommunikation och effektivitet samt skapande av 
elektronisk sammanslutning. Man strävade att förbättra föreningarnas verksamhetsförut-
sättningar genom att utveckla funktionerna och öka smidigheten i skötseln av ärenden. Till 
sådana projekt hör bland annat förbättring av elektronisk betjäning. Projektet som innefat-
tar övergång till integrerade www-sidor och medlemsregister inleddes.

Bland långsiktiga projekt blev Förbundets strategi, ”Dykaren i centrum”, klart och före-
visades för medlemskåren. Förbundet svarade på utmaningen från Helsingfors- och Åbostad 
om skyddandet av Östersjön med ett eget miljöprogram, ”Från ansvar till påverkning”.  Med 
detta strävar man att berätta för den stora allmänheten om dykarnas observationer om 
miljöförändringar i havet.

Flera utvecklingsprojekt som startats tidigare är fortfarande på gång. Eftersom de 
sträcker sig över en längre tidsperiod, kräver de en säker ekonomi av förbundet. Man har 
satt speciell vikt på att utveckla och hålla förbundets ekonomi i skick. Tackvare långsiktig 
och noggrann verksamhet är ekonomin i gott skick.

Jag tackar alla förbundets medlemmar och kansliets personal för det värdefulla arbetet 
till förmån för vår fritidssysselsättning. 

Jouko Laitinen
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1. Järjestötoiminta

1.1 Organisaation kuvaus
Sukeltajaliitto ry, Finska dykarförbundet rf on perustettu 
vuonna 19�6, ja se on pohjoismaisista sukellusliitoista van-
hin ja kooltaan suurin. Liiton epävirallinen englanninkielinen 
nimi on Finnish Divers’ Federation. Liiton kotipaikka on Hel-
sinki.

ORGANISAATION RAKENNE

Vuosikokous syksy/kevät

Hallitus

Uppopallovlk

Nuorisovlk

Vapaasukellusvlk Strategiavlk

Sukellus-
kalastusvlk

Turvallisuusvlk

Tekninen vlk Liittokouluttajat

Toimisto

Työvaliokunta

Räpyläuintivlk

Toimitusneuvosto Alueet

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

KOKOUKSET

Liitolla on kaksi varsinaista kokousta: kevätkokous ja syys-
kokous. Äänestyksissä seuroilla on käytössään yksi ääni 
jokaista jäsenmääränsä alkavaa kymmenlukua kohden.

Kevätkokouksessa esitellään edellisen vuoden toiminta-
kertomus ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämi-
sestä tilivelvollisille. Kokous päättää myös seuraavan vuoden 
jäsenmaksuista ja ehdollepanotoimikunnan asettamisesta.

Syyskokouksessa vahvistetaan seuraavan vuoden toi-
mintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan hallituksen jä-
senet erovuoroisten tilalle. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi 
vuodeksi kerrallaan.
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KEVÄTKOKOUS 19.4. Tampere, Holiday 
Club Tampereen Kylpylä
Liiton kevätkokouksessa oli edustettuna 26 seuraa kokonais-
äänimäärän ollessa 370. Kokouksen puheenjohtajana toimi 
Anne Pahkala Rauma-Repola Diving Club ry:stä. Kokouk-
sessa esiteltiin vuoden 2007 toimintakertomus ja tilinpää-
tös vahvistettiin. Tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuu- 
vapaus. Valittiin ehdollepanotoimikunta, jonka puheenjoh-
tajana toimi Risto Sajaniemi.

Kokous vahvisti vuoden 2009 jäsenmaksuiksi Liiton var-
sinaisen jäsenen osalta:

Aikuiset 22,�0 euroa (1994 tai ennen syntyneet)
Norpat 10,�0 euroa (199�–2002 syntyneet)
Kuutit 0 euroa (2003 tai sen jälkeen syntyneet)
Rinnakkaisjäsen 0 euroa (jäsen, joka maksaa yhden 
seuran kautta Liiton maksun, voi olla rinnakkaisjäsene-
nä muissa seuroissa)
Seuran kannattajajäsen 0 euroa.

Kokouksessa tarkennettiin, että seuran kannattajajäsenet ei-
vät saa Liiton jäsenpalveluja, kuten Sukeltaja-lehteä, eivätkä 
voi ottaa Sukeltajaliiton jäsenilleen tarjoamaa vakuutusta.

Liiton henkilöjäsenen jäsenmaksuksi vahvistettiin 6� 
euroa ja tukijäsenen jäsenmaksuksi 1000 euroa. Yhteisö-
jäsenet velvoitettiin maksamaan kortitettavista oppilaistaan 
Liiton jäsenmaksun ikäryhmän mukaisesti. 

Kevätkokous palautti Liiton toimintasääntömuutos- 
esityksen hallitukselle edelleen valmisteltavaksi.

SYYSKOKOUS 19.10. Järvenpää, Next 
Hotelli Rivoli
Syyskokouksessa oli edustettuna 37 seuraa kokonaisääni-
määrän ollessa �41 ääntä. Kokouksen puheenjohtajana toi-
mi Veli-Matti Korppi-Tommola Keski-Uudenmaan Sukeltajat 
ry:stä. Kokouksen yhteydessä jäsenistölle esiteltiin Liiton 
uusi strategia.

Kokous hyväksyi esitetyt vuoden 2009 toimintasuun-
nitelman ja talousarvion täydennettynä kahden kaasun- 
sekoittajakouluttajakoulutuksen järjestämisellä. 

Liiton puheenjohtajaksi kaudelle 2009–2010 valittiin 
Matti Anttila.

Hallitukseen valittiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi:
Erno Olkkonen Espoo      (uusi)
Perry Suojoki Helsinki  (uusi)
Marko Kauppinen Tampere  (uusi)
Kari Lainio Nurmijärvi (jatkokausi)

varajäseniksi 
Tero Sandberg Lohja    (jatkokausi)
Jyrki Sariola Tuusula  (jatkokausi)

Hallituksessa jatkavat edelleen seuraavan kauden Kari Back, 
Markus Korpela, Jorma Onjukka ja Lilli Pykäläinen.

•
•
•
•

•

LIITON LUOTTAMUSELIMET

HALLITUS
Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan Liiton puheenjohtajak-
si. Hallituksessa on hänen lisäkseen kahdeksan varsinaista ja 
kaksi varajäsentä. Hallituksesta puolet on vuosittain erovuo-
rossa ja varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituk-
sen ehdokasasettelussa pyritään hakemaan henkilöitä, jotka 
edustavat tasapuolisesti jäsenkuntaa alueellisesti, sukupuo-
lijakaumaltaan 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 antidopingohjelman toteuttamista
ohjaa ja valvoo tasavertaisuuden toteuttamista Liiton 
toiminnassa

Hallituksen kokoonpano, vastuualueet ja  
osallistuminen kokouksiin 2008:

Back, Kari kilpailutoiminta, 
antidoping

Rovaniemi 4/6

Kaikumo, Pekka varapuheen- 
johtaja, kans.väl.
asiat

Helsinki �/6

Korpela, 
Markus

koulutus Espoo �/6

Lainio, Kari turvallisuus Nurmijärvi �/6

Laitinen, Jouko puheenjohtaja, 
talous, kans.väl. 
asiat

Halli 6/6

Männistö, 
Miikka

varajäsen, 
aikuisliikunta

Espoo �/6

Onjukka, Jorma koulutus Varkaus 4/6

Pykäläinen, Lilli nuorisotoiminta Lappeenranta �/6

Sariola, Jyrki varapuheenjohta-
ja, markkinointi

Tuusula �/6

Sandberg, Tero seurayhteistyö Lohja �/6

Nuotio, Sari sihteeri 6/6

•

•
•
•
•
•
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Lainio, Kari Nurmijärvi
Laitinen, Jouko Halli
Leinonen, Markku Kontiolahti
Lumikuru, Martti Hämeenlinna
Onjukka, Jorma  Varkaus
Paasi, Ismo Kotka
Tuunainen, Virpi  Helsinki
Tähtiharju, Juha Helsinki
Vallittu, Ari Kouvola

Tekniikkasukelluksen liittokouluttajat
Kauppinen, Marko Tampere
Suojoki, Perry Helsinki
Berghem, Klaus Espoo

NUORISOVALIOKUNTA

Valiokunnan toimialue
lasten ja nuorten sukellustoiminnan kehittäminen
snorkkelisukellustoiminnan ja -koulutuksen kehittämi-
nen

Valiokunnan toiminnan painopisteet
valiokunnan kokoonpanon laajentaminen niin, että se 
kattaa kaikki Liiton osa-alueet
liittokouluttajat
kummiseuratoiminta

Valiokunnan kokoonpano
Heikkinen, Petri; Jyväskylä
Laine, Anu; Tampere
Lybeck, Patrick; Espoo
Mantere, Ossi; Pori
Pykäläinen, Lilli; puheenjohtaja, Lappeenranta

•
•

•

•
•

TYÖVALIOKUNTA
Liiton puheenjohtajisto ja toiminnanjohtaja muodostavat 
työvaliokunnan. Se suorittaa hallituksen antamia erillisteh-
täviä, joista tärkeimmät vuonna 2008 olivat Liiton sääntö-
muutosesityksen sekä rekisteri- ja internetsivu-uudistuksen 
valmistelu.

Työvaliokunta kävi vuoden alussa toimiston henkilökun-
nan kanssa tavoitekeskustelun ja vuoden lopulla palautekes-
kustelun ja sen lisäksi piti yhden varsinaisen kokouksen sekä 
teki valmistelutyötä hallitukselle. Valiokunta käynnisti Liiton 
sääntömuutoksen valmistelun. Valiokuntaan kuuluivat Jouko 
Laitinen, Pekka Kaikumo, Jyrki Sariola ja Sari Nuotio. 

TEKNINEN VALIOKUNTA

Valiokunnan toimialue
Tekninen valiokunta kehittää ja valvoo laitesukelluskoulutus-
ta ja sukellusturvallisuutta.

Valiokunnan toiminnan painopisteet
kouluttajakoulutus
keskeneräisten kehittämisprojektien loppuun saatta-
minen

Valiokunnan kokoonpano
Aho, Mikko; sihteeri, Lohja
Karttunen, Timo; Juankoski
Kivisaari, Yrjötapio; varapuheenjohtaja, Helsinki
Lahtinen, Kimmo; Jyväskylä
Savolainen, Kari; puheenjohtaja, Joensuu
Vallittu, Ari; Kouvola
Vikman, Timo; Tampere

Valiokunta kokoontui � kertaa ja piti yhden puhelinkokouk-
sen.

Liittokouluttajat
Back, Kari  Rovaniemi
Hartman, Tommi Vaasa
Häkkinen, Sari Porvoo
Ilksöz, Cem  Jyväskylä
Kallioniemi, Tapani Kankaanpää
Keto-Timonen, Riikka Helsinki
Kivisaari, Yrjötapio  Helsinki
Korpela, Markus  Espoo

•
•

Vuoden 2008 suurena haasteena oli valiokunnan uu-
den rakenteen toteuttaminen käytännössä. Valiokunnan 
alaisuudessa toimivat entistä selkeämmin omina työ-
ryhminään liittokouluttajat, seuratoimintaa kehittävä 
työryhmä ja kilpailulajien työryhmä. Työryhmämuotoi-
nen toiminta koettiin toimivaksi ja kehittämisen arvoi-
seksi asiaksi.

Liittokouluttajat kouluttivat nuorisovaliokunnan 
järjestämillä koulutuksilla. Norppaohjaajakurssit toteu-
tuivat erinomaisesti, ja syksyllä järjestettiin ylimääräi-
nen alueellinen kurssi Nivalassa. 

Seuratoimintaa kehittävä työryhmä keskittyi ta-
pahtumien järjestämiseen yhdessä seurojen kanssa. 
Työryhmän tehtäviin kuului myös Sinettiseuratoiminnan 
ja Kummiseuratoiminnan kehittäminen.

Kilpailulajien työryhmän tehtävänä oli pohtia nuo-
risotoiminnan kehittämistä eri lajeissa. Lajien kanssa 
käytiin keskusteluja lajien nuorisotoiminnan kehittämi-
sestä ja lajien näkyvyydestä kaikissa nuorisomateriaa-
leissa. Varsinaista työryhmää ei saatu aikaiseksi, vaan 
lajien välistä keskustelua ylläpitivät Timo Suominen ja 
Liiton nuorisopäällikkö.

-Lilli Pykäläinen

Teknisen valiokunnan toiminta toteutui toimintasuunni-
telman painopistealueiden mukaisesti.

Kouluttajakoulutus toteutettiin sillä muutoksella, 
että jäsenistön toiveesta syksyn kurssit siirrettiin Tam-
melasta Rokualle.

Laitesukelluksen peruskurssin ja jatkokurssin päi-
vitykset saatiin valmiiksi; laitesukelluksen syventävän 
jatkokurssin kehitysprojekti sen sijaan keskeytyi.

Sukeltajaliitolle hankittiin tietämystä luolasukelta-
misesta lähettämällä liittokouluttaja luolasukelluskou-
luttajakurssille.

-Kari Savolainen
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Savolainen, Irene; Espoo
Suominen, Timo; Anjalankoski
Torkkeli, Laura; Tampere

Valiokunta kokoontui kuusi kertaa.

Liittokouluttajat
Heikkinen, Petri Jyväskylä
Häkkinen, Sari Porvoo
Kärkkäinen, Anu Järvenpää
Laine, Anu Tampere
Laine, Susanna Helsinki
Laukkarinen, Heli Järvenpää
Pykäläinen, Lilli Lappeenranta
Savolainen, Irene Espoo

UPPOPALLOVALIOKUNTA

Valiokunnan toimialue
kehittää lajia
kehittää ja ylläpitää uppopallon kilpailujärjestelmää ja 
valmennusta
tehdä antidopingtyötä

Valiokunnan toiminnan painopisteet
nuorisotoiminnan kehittäminen
tuomarikoulutus

Kilpailutavoitteet
miesten ja naisten maajoukkueiden finaalipaikka PM-
kilpailuissa
nuorten maajoukkue sijoittuu mitalisijalle Eurocup-tur-
nauksessa

Valiokunnan kokoonpano
Ilksöz, Cem; tuomarivastaava, Jyväskylä
Ilksöz, Seda; nuorisovastaava, Jyväskylä 
Jokinen, Saija; puheenjohtaja, Tampere
Törrönen, Sirpa; sarjavastaava, Espoo

Valiokunta kokoontui seitsemän kertaa.

•
•

•

•
•

•

•

RÄPYLÄUINTIVALIOKUNTA

Valiokunnan toimialue
huolehtii räpyläuinnin kilpailutoiminnasta ja kouluttaa 
nuoria lajin pariin
tekee antidopingtyötä

Valiokunnan toiminnan painopisteet
nuorisotoiminta ja harrastajamäärän kasvattaminen
valmentaja- ja tuomarikoulutus
kansainvälinen toiminta

Kilpailutavoitteet
osallistuminen EM-kisoihin Unkarissa. Yksi mitali ja 
kaksi finaalipaikkaa kilpailuissa.
paras maa PM-kisoissa sekä hyvä menestyminen Baltic 
Sea Championships -kilpailuissa.

Valiokunnan kokoonpano
Turkka, Kalevi; puheenjohtaja, Tampere
Kotikuusi, Marja-Liisa; sihteeri, Kouvola
Suominen, Timo; lajin esittely, Anjalankoski
Valmennusryhmä:
Korja, Juha; maajoukkue, Valkeala
Toivola, Janne; maajoukkue, Sotkamo
Salmela, Johanna; fysioterapia, Kerava
Mattsson, Elise; Pori

Valiokunta piti kolme kokousta.

•

•

•
•
•

•

•

Vuosi oli välivuosi, eli palauduttiin vuoden 2007 hui-
keista MM-kilpailuista ja maailmanmestaruushuumasta 
ja valmistauduttiin tuleviin MM-kilpailuihin 2009. Sekä 
miesten- että naisten maajoukkueet luovat nahkaansa 
ja suorittavat sukupolvenvaihdosta. Tulevaisuudennäky-
mät ovat valoisat, ja uutta verta on puuhassa mukana 
sankoin joukoin. Kansallisella tasolla saatiin kilpailutoi-
mintaan uusi sarja, seniorien SM-sarja. Sarjatoimintaan 
yritetään yhä saada lisää seuroja mukaan. Nuoriso- 
toiminnassa työkaluja testataan ja vakiintuvia käytäntö-
jä luodaan. Nuorisotyön painopisteet ovat leirien järjes- 
täminen sekä tiedon levitys seuroihin, joissa ei uppopal-
loa vielä pelata. Tuomaritoiminta odotti uusia sääntöjä, 
ja uusia sääntöjä odotellessa tuomarikursseja ei juuri 
järjestetty.

-Saija Jokinen

Nuorisotoiminnassa valiokunnan harrastemanageri 
Timo Suominen kiersi ympäri Suomea esittelemässä 
räpyläuintia siitä kiinnostuneille seuroille. Janne Toivo-
la täydensi tätä toimintaa Koillis-Suomessa, Sami Sorri 
Kirkkonummella sekä Kalevi Turkka Nokialla ja Kauha-
joella. Kilpailuihin tämä tuotti uusia harrastajia Sotka-
mosta, Kirkkonummelta ja Kokkolasta.

Valitettavasti aloittelijoiden leiri ja ohjaaja/räpylä-
uintivalmentaja taso I-kurssit keväällä Porissa ja syk-
syllä Kuusankoskella jouduttiin peruuttamaan vähäisten 
ilmoittautumisten vuoksi. Räpyläuintivalmentaja taso II 
ja tuomarikurssi ovat vielä kehitteillä. 

Kilpailutavoitteet lähes saavutettiin. EM-kisoissa ei 
saatu mitalia mutta kolme finaalipaikkaa. Nuorten EM-
kilpailuihin Kolumbiaan ei lähetetty ketään.

PM-kilpailut piti uida yhdessä Baltic Sea Champion-
ships-kilpailujen yhteydessä Kouvolassa. Kilpailut jou-
duttiin peruuttamaan liian vähäisten ilmoittautumisten 
vuoksi.

-Kalevi Turkka
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SUKELLUSKALASTUSVALIOKUNTA

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

Valiokunnan toiminnan painopisteet
kilpailutoiminnan kehittäminen kotimaassa
lajin turvallisuuden kehittäminen
kansainvälinen yhteistyö
nuorisotoiminnan kehittäminen
lajin esittely seuroille
kalalajiseuranta 
kansainväliset kilpailut
turvallisuussäännöstön ja ohjeistuksen jakelu

Kilpailutavoitteet
Suomen pitäminen Pohjois-Euroopan johtavana sukel-
luskalastusmaana
MM-kilpailuissa kahdeksan parhaan maan joukkossa

Valiokunnan kokoonpano
Helle, Jani; Vantaa
Lahikainen, Ville; puheenjohtaja, Helsinki
Nousiainen, Aki; Rauma
Salakari, Tapio; Turku
Salin, Tero; Helsinki

Valiokunta kokoontui virallisesti kaksi kertaa ja keskusteli li-
säksi asioista sähköpostitse ja kilpailutapahtumien yhteydes-
sä. Maaliskuun kokous Raumalla järjestettiin yhdessä kilpailu-
ja järjestävien seurojen edustajien kanssa.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

VAPAASUKELLUSVALIOKUNTA

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

Valiokunnan toiminnan painopisteet
vapaasukelluksen koulutusohjelman ja -materiaalin 
kehittämisprojekti

Kilpailutavoitteet
maailmanmestaruuskilpailuissa sijoittuminen kolmen 
parhaan joukkoon miesten ja naisten sarjoissa

Valiokunnan kokoonpano
Kurra, Simo; puheenjohtaja, Tampere
Nurminen, Juha; kotimaan kisatoiminta, Lahti
Rajala, Kalle; koulutus, Tampere
Saari, Susanna; maajoukkue, Lahti

Valiokunta kokoontui kolme kertaa.

•

•

•

•

•

Muutamista haasteista ja toteutumattomista suunni-
telmista huolimatta vuosi 2008 oli kaikkien aikojen va-
paasukellusvuosi. Suomi voitti pronssia MM-kisoissa ja 
lehdistötiedotteeseen tarttuivat useat valtalehdet joko 
verkko- tai painojulkaisussaan. Antero Joki palkittiin 
Lahden kaupungin kultamitalilla menestyksestään MM-
kisoissa. Pituussukelluksen SE:t rikottiin näyttävästi 
MTV3:n Ennätystehdas-ohjelmassa. SM-kilpailuista oli 
pitkä juttu Urheiluruudussa ja lisäksi Matti Luukkonen 
ja Simo Kurra olivat vieraana YleX-iltapäivä ohjelmassa. 

Järjestimme kaksi huippukurssia William Trubrid-
gen ja Alexey Molchanovin vetäminä ja molemmat huo-
mioitiin Kouvolan paikallislehdissä näyttävästi. Dive4Aid 
hyväntekeväisyystempaus onnistui yli odotusten ja sai  
paljon positiivista julkisuutta ja keräys onnistui hyvin.  
Mikko Pöntinen ja FDTF olivat molemmat ehdolla ICARE-
trophies palkintojen saajaksi.

Syvyys-SM -kisojen muuttaminen yleisemmäksi leiri- 
tapahtumaksi onnistui hyvin. Saimme kurssitettua vii-
konlopun aikana mukavan joukon uusia sukeltajia, edis-
tettyä syvyyssukelluksen huippuosaamista ja rikottua 
vielä yhden syvyyssukelluksen Suomen ennätyksenkin.

Koulutuspuolella suuri takaisku oli, ettemme ky-
enneet järjestämään kouluttajakurssia Suomessa. Ak-
tiivisten kouluttajien määrä on pieni, eikä se pysty 
vastaamaan kysyntään, varsinkin kun sama joukko on 
erittäin aktiivisesti sidottuna myös lähes kaikkeen muu-
hun valiokunnan järjestämään toimintaan.

Valiokunnan toiminnassa oli vuoden 2008 vain nel-
jä henkilöä ja tämä osoittautui turhan tiukaksi resurs-
sien suhteen ja turhan usein samoja henkilöitä kuormi-
tettiin toistuvasti.

-Simo Kurra

Lajin kehittämiseksi tehdyt toimet onnistuivat hyvin, ja 
lajin harrastajakunta kasvoi ja laajeni myös maantieteelli-
sesti. Kilpailujen järjestäjävastuun selkeytys toi helpotusta 
kilpailujen järjestelyihin, ja uusia seuroja saatiin koulutet-
tua järjestäjiksi. 

Valiokunta jatkoi nuorisotoiminnan kehittämistä, ja 
nuorille avattiin myös oma kilpailusarja SM-kilpailuissa. 
Nuorisotoiminnassa haasteena on jatkossa kehittää halli-
olosuhteisiin soveltuvaa toimintaa, sekä saada alueellisesti 
nimitettyä henkilöitä, jotka voivat esitellä lajia.

Kilpailullisesti kausi tarjosi onnistumisia, kun Suo-
meen tuli sekä yksilömestaruus ja joukkuekulta PM-kilpai-
luissa että voitto arvostetussa Kristiansund Cup -kilpailus-
sa. Päätavoitteena olleet MM-kilpailut Venezuelassa eivät 
menestyksen osalta sujuneet odotetusti, johtuen osin 
osallistumisoikeuden hyvin myöhäisestä ratkeamisesta ja 
tästä johtuneesta hyvin lyhyestä valmistautumisajasta.

Saalistilastointi ja lajiseuranta käynnistettiin kokonai-
suudessaan, ja tällä seurannalla tulee olemaan suuri rooli 
Liiton ympäristötyöryhmän toiminnassa.

Kalastuslain kokonaisuudistuksesta muodostettu lau-
sunto ministeriöön toi ylimääräisen haasteen vuodelle. 
Valiokunta kokosi harrastajien mielipiteen varsin laajasti 
yhteen ja muodosti yhtenäisen lausunnon lain uudistus-
tarpeista. 

-Ville Lahikainen
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TURVALLISUUSVALIOKUNTA

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

Valiokunnan toiminnan painopisteet
ensiapukoulutus: järjestelmän kehittäminen, koulut-
tajakoulutuksen jatkaminen ja ensiapukoulutuksen 
koordinointi seuraavalle alatasolle, ensiapukoulutuksen 
aloittaminen seuratasolla (DAN-ensiapukouluttajat), 
koulutusmateriaalin tuottaminen ja julkaisu sekä ka-
luston käytön koordinointi
turvaohjeen käyttöönotto
Sukeltajapäivien ohjelman sisällön muuttaminen palve-
lemaan myös kouluttajien tarpeita
Vapepa-koulutukseen liittyvä rikospaikkakoulutus 
etsinnöissä

Valiokunnan kokoonpano
Elijoki, Merja; Valkeakoski
Leinonen, Markku; puheenjohtaja, Kontiolahti
Olkkonen, Erno; Espoo
Onjukka, Jorma; Varkaus
Puomio, Timo; Helsinki
Savolainen, Kari; Joensuu

Valiokunta kokoontui viisi kertaa.

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

STRATEGIAVALIOKUNTA
Tekee strategian valmistelutyötä ja muita erillistehtäviä.

Valiokunnan kokoonpano
Laitinen, Jouko Halli
Nuotio, Sari Helsinki 
Rasila, Tommi Tampere

•

•
•
•
•
•

•

•
•

•

Rautiainen, Mika Espoo
Sandberg, Tero Lohja
Vikman, Timo Tampere

Strategiavaliokunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. 
Liiton uusi strategia valmistui. Uutta strategiaa käytiin läpi 
myös valiokuntien, toimiston henkilökunnan ja hallituksen 
yhteisessä suunnittelukokouksessa.

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

Liiton toimisto sijaitsee Länsi-Pasilassa, Helsingissä. Liitolla 
on neljä kokopäiväistä ja yksi puolipäiväinen toimihenkilö. 
Kevään 2008 aikana toimistolla työskenteli puolipäiväinen 
kiireapulainen.

TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT
Toiminnanjohtaja

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

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

Nuorisopäällikkö 
johtaa Liiton nuorisotoiminnan kehittämistä
on valiokuntien käytettävissä lasten ja nuorten toimin-
nan asiantuntijana

Jäsensihteeri
vastaa jäsenpalvelusta
vastaa ATK-rekisteristä 
vastaa Liiton kotisivujen päivittämisestä 

Toimitussihteeri
vastaa Sukeltaja-lehden sisällön kokoamisesta ja yhte-
yksistä kirjoittajiin 
toimii muun tiedottamisen tukena 

Liiton toimihenkilöt ovat:
Toiminnanjohtaja  Sari Nuotio
Koulutuspäällikkö  Mika Rautiainen
Nuorisopäällikkö  Heli Laukkarinen
Jäsensihteeri  Riku Verkkomäki
Toimitussihteeri  Kristiina Karila

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

•

Ensiapukoulutusta tuotiin tunnetuksi, kouluttajakou-
lutusta jatkettiin ja ensiapukoulutuksen koordinointia 
jatkettiin seuraavalle alatasolle. Ensiapukoulutus aloi-
tettiin seuratasolla. Ensiapukurssien koulutusmateriaa-
lia kehitettiin yhdessä DAN:n ja sidosryhmien kanssa. 
Koulutuskaluston käytön koordinointia organisoitiin uu-
delleen.

Turvaohjeeseen tehtiin päivitys, ja se otettiin käyt-
töön vuoden 2009 alussa.

Sukeltajapäivien ohjelma muutettiin palvelemaan 
myös kouluttajien tarpeita, ja samalla päivän nimi muu-
tettiin Sukelluskouluttajapäiväksi.

-Markku Leinonen
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KANSAINVÄLISET EDUSTUKSET JA YH-
TEISTOIMINTA

Liiton puheenjohtaja Jouko Laitinen, varapuheenjoh-
taja Pekka Kaikumo ja toiminnanjohtaja Sari Nuotio 
osallistuivat Ruotsin Liiton �0-vuotisjuhliin Tukholmas-
sa 26.4.2008.
Jouko Laitinen ja Sari Nuotio osallistuivat Egyptissä, 
Hurghadassa 21.–2�.�.2008 pidettyyn CMAS Europen 
ja CMAS:n yleiskokoukseen.
Riku Riikonen toimi CMAS:n uppopallovaliokunnassa. 
Liitolla on kansainvälisiä tuomareita uppopallossa, 
vapaasukelluksessa ja räpyläuinnissa. Vapaasukel-
lusvaliokunnan puheenjohtaja Simo Kurra ja Kimmo 
Lahtinen teknisestä valiokunnasta toimivat Associati-
on Internationale pour le Développement de lÁpnéen 
(AIDA) koulutusvaliokunnassa. 
Jouko Laitinen osallistui EUF:n kokouksiin Dublinissa 
toukokuussa ja Wienissä joulukuussa. 
Jouko Laitinen, Pekka Kaikumo ja Sari Nuotio osallis-
tuivat Pohjoismaisten liittojen kokoukseen Kööpenha-
minassa 29.11.2008.
Toimitussihteeri Kristiina Karila ja Sari Nuotio osallis-
tuivat kutsuttuina kansainvälisen The Heritage Under-
water Maritime Archaeology -projektin lehdistöpäivään 
Ruotsissa, Visbyssä 12.6.2008.
Sari Nuotio osallistui kutsuttuna Ranskassa Antibesin 
kansainväliseen vedenalaisen kuvan festivaaliin  
29.10.–2.11.2008.
Sanna Kokkonen Nousu ry:stä osallistui kutsuttuna 
European Youth and Sport Forumiin 30.11.–6.12. 
Ranskassa, Pariisissa.

LIITON JÄSENMÄÄRÄ
Vuosi 2008 oli Liiton �2. toimintavuosi. Jäsenmäärä vuoden 
2008 lopussa oli 10 �78 jäsentä, joista miehiä oli 76 % ja 
naisia 24 %. Jäsenistä alle 19-vuotiaita oli 20 %. 

Liiton uusiksi jäseniksi hyväksyttiin Helsingin palolaitok-
sen urheilusukeltajat ry, Uinti-Espoo ry ja Swimming Club 
Vuokatti ry.

Liiton yhteisöjäseniksi hyväksyttiin Haapajärven ruos-
teenesto, Sukelluspalvelu Stella Maria ja Sirius Vapenhan-
del.

Seuraavien yhdistysten jäsenyys Liitossa päättyi: Easy 
Divers ry, Nordean Sukeltajat ry, Pro Pelago ry ja Sukellus-
seura SubUrb ry.

LIITON TALOUS
Liiton talous on pitkäjänteisen toiminnan tuloksena vakaalla 
pohjalla, ja eri toiminta-alueilla pysyttiin vuoden 2008 aika-
na hyvin suunnitelmien puitteissa. Vuoden 2008 tilinpäätös 
on 1� 892 euroa alijäämäinen. Omatoimisen varainhankin-
nan nettotulos oli 343 099 euroa, kun se vuonna 2007 oli  
332 793 euroa. Liiton saamien avustusten kokonaismäärä 
pieneni hieman edellisvuodesta. Opetusministeriön toiminta-
avustus kasvoi edellisvuoteen verrattuna, mutta koska tänä 
vuonna ei ollut suuria arvokilpailuja, erityisavustusten määrä 
oli pienempi. SPR:ltä saatiin edelleen tukea Vapepa-toimin-
taan. Avustukset olivat yhteensä 133 372 euroa. Tärkeim-
mät tilinpäätöstiedot löytyvät liitteinä toimintakertomuksen 
lopusta.

•

•

•
•

•

•

•

•

•

JÄSENYYDET SEKÄ KOTIMAISET  
EDUSTUKSET JA YHTEISTOIMINTA

Sukeltajaliitto on jäsenenä seuraavissa  
järjestöissä:

Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques 
(CMAS)
European Underwater Federation (EUF)
Kuntoliikuntaliitto Kunto ry 
Nuori Suomi ry
Suomen Liikunta ja Urheilu ry (SLU)
Suomen Olympiakomitea ry
Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto ry (SUH)
Urheilutyönantajat ry
Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu (Vapepa)

Liitolla on vuoden 2008 aikana ollut seuraavia 
kotimaisia edustuksia:

OPM:n lajiliittojen tulosperusteinen määrärahanjako-
työryhmä (Sari Nuotio)
SLU:n edustaja Urheilun oikeusturvalautakunnassa 
(Helena Jaatinen)
SLU:n olosuhderyhmä, vesiliikuntaliitot (Sari Nuotio)
Suomen Olympiakomitean valtuuskunta (Jouko Laiti-
nen, Sari Nuotio)
Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliiton hallitus 
(Heli Laukkarinen)
Ulkoilufoorumi (Sari Nuotio, Mika Rautiainen)
Urheilutyönantajat ry:n hallitus (Sari Nuotio)
Vapepan keskustoimikunta ja työvaliokunta (Merja 
Elijoki)
Nuori Suomi seuratoiminnan johtoryhmä (Sari Nuotio)
Valtioneuvoston saaristopoliittisen periaatepäätöksen 
laadinta (Markus Korpela)

Liitto on ollut mukana seuraavissa yhteistyö-
hankkeissa:

Suomi Vesille – Vesiliikuntalajiliittojen ja vesiturval-
lisuudesta vastaavien viranomaisten yhteistyöhanke 
(Sari Nuotio)     
Jokamiehen oikeudet -käsikirja yhteistyössä Ulkoilu-
foorumin kanssa.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

•
•
•

•
•

•

•
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ANSIOITUNEET VUONNA 2008  

Vuoden Seura
Keski-Uudenmaan Sukeltajat, Järvenpää

Vuoden Norppaseura
Nousu, Espoo

Vuoden Sukeltaja 
Dive4Aid: Lehtonen, Jussi; Soralahti, Eero;  
Vehmaskoski, Jyri

Vuoden Uppopalloilija
Saari, Jussi; Murena

Vuoden Sukelluskalastaja
Rapo, Jukka; Team Kampela

Vuoden Räpyläuimari 
Laukkanen, Jenna; Kajaanin Uimaseura
 
Vuoden Norppaohjaaja 
Korppi-Tommola, Milla; Keski-Uudenmaan Sukeltajat

Vuoden Norppa 
Pelttari, Teemu; Riihimäen urheilusukeltajat

Vuoden Vapaasukeltaja
Lehtonen, Jussi; Biosukeltajat

VUONNA 2008 MYÖNNETYT MUUT HUOMION-
OSOITUKSET

Sukeltajaliiton standaari
Laitinen, Timo; SLU
Svenska Sportdykarförbundet

Sukeltajaliiton kultainen ansiomitali ja  
-merkki
Korppi-Tommola, Veli-Matti; Keski-Uudenmaan Sukeltajat

Sukeltajaliiton hopeinen ansiomitali ja  
-merkki
Gustafsson, Arto; Vakka-Suomen Urheilusukeltajat
Heiskari, Markku; Oulun Vesimiehet
Holopainen, Tommi; Keski-Uudenmaan Sukeltajat 
Kauppi, Ulla; Diving Team Pori
Kiiskilä, Jukka; Sammakot
Kinnunen, Timo; Outokummun Urheilusukeltajat
Kraft, Heidi; Diving Team Pori
Kärkkäinen, Anu; Keski-Uudenmaan Sukeltajat
Laine, Susanna; Keski-Uudenmaan Sukeltajat
Leppänen, Keijo; Kankaanpään Urheilusukeltajat
Nykänen, Anssi; Outokummun Urheilusukeltajat 
Mantere, Ossi; Diving Team Pori
Oksa, Risto; Sammakot
Olkkonen, Erno; Keski-Uudenmaan Sukeltajat 
Peltola, Atte; Keski-Uudenmaan Sukeltajat
Peränen, Matti; Sammakot

Sirviö, Veijo; Outokummun Urheilusukeltajat 
Stenius, Henry; Kankaanpään Urheilusukeltajat

Sukeltajaliiton pronssinen ansiomitali ja 
-merkki
Alanko, Veijo; Kankaanpään Urheilusukeltajat
Alhonmäki, Silja; Kankaanpään Urheilusukeltajat
Hanski, Jari; Keski-Uudenmaan Sukeltajat
Heikkinen, Petri; Sammakot
Hokkanen, Esa; Sammakot
Holopainen, Esa; Outokummun Urheilusukeltajat
Holopainen, Esa; Keski-Uudenmaan Sukeltajat
Hämäläinen, Toni; Kankaanpään Urheilusukeltajat
Jyrkkänen, Ilona; Outokummun Urheilusukeltajat
Kalliokoski, Jorma; Sammakot
Kauppi, Heikki; Diving Team Pori
Kauppila, Markku; Sammakot
Kautto, Ari; Sammakot
Kinnunen, Hannu; Outokummun Urheilusukeltajat
Koota, Merja; Kankaanpään Urheilusukeltajat
Lalla, Sauli; Vakka-Suomen Urheilusukeltajat
Leino, Tuomo; Vakka-Suomen Urheilusukeltajat
Listeranta, Pasi; Keski-Uudenmaan Sukeltajat
Liukkonen, Jukka-Pekka; Sammakot
Korppi-Tommola, Milla; Keski-Uudenmaan Sukeltajat
Koskinen, Juha-Pekka; Keski-Uudenmaan Sukeltajat
Kärkkäinen, Eeva; Keski-Uudenmaan Sukeltajat
Merimaa, Heikki; Vakka-Suomen Urheilusukeltajat
Paakkarinen, Sami; Keski-Uudenmaan Sukeltajat
Peltokorpi, Raimo; Sammakot
Pietikäinen, Janne; Sammakot
Räty, Iida; Keski-Uudenmaan Sukeltajat
Seppänen, Veli; Sammakot
Sjöblom, Kimmo; Vakka-Suomen Urheilusukeltajat
Turpeinen, Jari; Outokummun Urheilusukeltajat
Viikari, Tuula; Riihimäen Urheilusukeltajat

Scuba Mother*** -kortti
Saarikoski, Anna-Mari; Sammakot

Lahden kaupunki myönsi vapaasukeltaja Antero Joelle 
kaupungin kultaisen mitalin MM-kisamenestyksen  
johdosta.



13

Norppaposti
Nuorisovaliokunnan julkaisema, seurojen nuorisovas-
taaville suunnattu Norppaposti-tiedote jaettiin sähkö-
postitse. 
Lisäksi se julkaistiin Liiton verkkosivuilla. 
Norppaposti keskittyy käsittelemään erityisesti 3–1�-
vuotiaiden lasten ja nuorten sukellus- ja vesiliikunta-
koulutukseen liittyviä kysymyksiä.

Muu tiedotustoiminta
Valiokunnat ovat tiedottaneet itse tapahtumistaan ja 
uutisistaan.

1.2 Liiton strategiset tavoitteet ja 
toimenpiteet

Toiminnan strategiset lähtökohdat
Sukellusharrastus soveltuu monipuolisuutensa ansiosta lä-
hes kaikille. Sukelluksen voi aloittaa hyvin nuorena, ja sitä 
voi jatkaa vanhuusikään asti. 

Yhteiskunnallisesti erityisen merkittävää on harras-
tussukeltajien toiminta vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa 
sekä vedenalaisen ympäristön ja kulttuuriperinnön suojelus-
sa ja tutkimuksessa.

Toiminnan jatkuvuuden ja pitkäjänteisyyden varmista-
miseksi Sukeltajaliittoa on määrätietoisesti kehitetty talou-
dellisesti itsenäiseksi ja vahvaksi. Liitto ei ole ottanut hallit-
semattomia tai ennalta arvioimattomia taloudellisia riskejä. 
Kaikki merkittävät taloudelliset toimenpiteet ovat perustu-
neet strategiaan ja toimintasuunnitelmiin sekä talousarvioi-
hin. Sukeltajaliitto hyödyntää toiminnassaan ja päätöksente-
ossaan erilaisuutta, uusia näkemyksiä ja nuoruutta.

LIITON TAVOITETILA JA ARVOT
Sukeltajaliitto on strategiansa ”Sukeltaja 2008” mukaises-
ti kasvava ja yleisesti tunnettu, aktiivisesti sukeltamisesta 
tiedottava, nuoria kiinnostava, nykyaikainen sukeltajien yh-
teenliittymä.

Sukeltajaliiton ja sen jäsenten toimintaa ohjaavat:
Vastuuntunto: Sukeltaja tuntee vastuunsa sukelluspa-
rista, oppilaista, sukellusryhmästä, muista ihmisistä, 
sukellusturvallisuudesta ja ympäristöstä.
Tasapuolisuus: Sukeltajaliiton toiminta on eettisesti 
korkeatasoista ja tasavertaisuutta korostavaa. 
Laadukkuus: Sukeltajaliiton toiminta, viestintä, materi-
aalit ja palvelut ovat korkealaatuisia ja asiantuntevia.

AVAINALUEET VUONNA 2008 
Toiminnan avainalueet vuonna 2008 olivat:

Vesiympäristön tilan kohentaminen
Viestinnän ja vaikuttavuuden parantaminen
Sähköisen yhteisön kehittäminen

•

•
•

•

•

•

•

•
•
•

MARKKINOINTI- JA TIEDOTUS- 
TOIMINTA

Sukeltajaliiton internet-sivujen ja jäsenrekisterin uu-
distamisprojektista järjestettiin tarjouskilpailu.
Dive4Aid-hyväntekeväisyyskampanja sai runsaasti 
julkisuutta lehdistössä ja nettiyhteisössä. Kampanjalla 
vapaasukeltajat keräsivät yli 6000 euroa Suomen MS-
säätiölle ja Syöpäsäätiölle.
Sukeltajaliitto, Sukellusseura H2O ry ja Urheilusukel-
tajat ry järjestivät yhteistyössä laitesukelluskokeilun 
Kuntofestivaalilla Helsingissä 29.8. 
Viranomaiset ja vesiliikuntalajit esittelevät toimintaan-
sa paikallisissa Suomi vesille -tapahtumissa. Vuo-
den 2008 päätapahtumassa Uudessakaupungissa oli 
mukana Vakka-Suomen Urheilusukeltajat ry, ja Lohjan 
tapahtumassa Lohjan Urheilusukeltajat ry. 
Sukeltajaliitto on hankkinut sopivia sukelluksen asian-
tuntijoita median edustajien tarpeisiin.
Sukellusseurat olivat aktiivisesti mukana 4.12. järjes-
tetyssä yösukellustapahtumassa. Kello 20.08 paikallis-
ta aikaa 2177 sukeltajaa 173 kohteessa kaikissa Poh-
joismaissa, Virossa, Egyptissä, Belgiassa, Ranskassa, 
Espanjassa, Indonesiassa, Intiassa sekä Thaimaassa 
otti osaa yhteiseen yösukellustapahtumaan. Suomesta 
tapahtumaan osallistui yhteensä 417 sukeltajaa 33 eri 
kohteessa.
Sukeltajaliiton urheilijoita on nostettu ehdolle erilaisis-
sa vuoden valintaäänestyksissä ja menestyneitä urhei-
lijoita on palkittu kotikuntiensa huomionosoituksin.
Sukeltajaliiton jäsenet saivat jäsenetuna Sukeltaja 
2009 -kalenterin.

SUKELTAJA-LEHTI
Liitto julkaisee viisi kertaa vuodessa ilmestyvää Sukeltaja-
lehteä, joka tavoittaa kaikki jäsenet. Lehti on ollut myös PR-
tarkoituksessa irtolehtimyynnissä vuoden 2004 lopusta läh-
tien. Lehden toimittaa Kumppania Oy.

Toimitusneuvoston kokoonpano
Gustavsson, Stig
Laitinen, Jouko; päätoimittaja
Karila, Kristiina
Korppi-Tommola, Veli-Matti
Mannerkoski, Pasi
Rautiainen, Mika
Räty, Iida

Toimitusneuvosto kokoontui viisi kertaa. Kokouksissa olivat 
lisäksi läsnä Kumppania Oy:n edustaja Susanna Kallama, 
toiminnanjohtaja Sari Nuotio ja nuorisopäällikkö Heli Lauk-
karinen.

TIEDOTTEET
Kouluttaja-tiedote

Ilmestyi neljä kertaa.
Julkaistiin yhteistyössä nuorisovaliokunnan, vapaasu-
kellusvaliokunnan, turvallisuusvaliokunnan ja teknisen 
valiokunnan kanssa.
Jaettiin sähköpostitse snorkkelisukelluskouluttajille, va-
paasukelluskouluttajille, lähikouluttajille ja laitesukel-
luskouluttajille ja julkaistiin lisäksi Liiton verkkosivuilla.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
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paikoissa”. Ohjeen tarkoitus on määritellä ne puitteet, joissa 
vapaasukelluksen harjoitteleminen yleisövuoroilla voidaan 
turvallisesti mahdollistaa.

Uuden Poriin rakennettavan uimahallin projektista vas-
tuussa olevalle arkkitehtitoimistolle annettiin lausunto eri  
sukelluslajien tarpeista.

Valmisteilla olevaan Ulkoilufoorumin tuottamaan Joka-
miehen oikeudet -käsikirjaan kirjoitettiin sukeltamista kos-
keva luku.

EETTINEN TYÖ
Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan ja edis-
tämään Sukeltajaliiton voimassa olevia eettisiä sääntöjä. Su-
keltajaliiton eettiset säännöt on luotu Reilu Peli -periaatteiden 
mukaisesti soveltaen ja tarkentaen Reilun Pelin periaatteita 
ja huomioiden sukelluslajin ja sukelluksen toimintaympäris-
tön erityispiirteet.

Seurojen ohjaajille ja kouluttajille on myönnetty oh-
jaaja- tai kouluttajakortti, ja vanhat kortit on uusittu vain, 
mikäli ohjaaja tai kouluttaja on tehnyt eettisten sääntöjen 
noudattamisesta kirjallisen sitoumuksen. Kirjallinen sitou-
mus eettisten sääntöjen noudattamisesta ja edistämisestä 
on vaadittu myös Liiton toimintaan osallistuvilta valiokuntien 
jäseniltä, kouluttajilta, valmentajilta ja muilta toimitsijoilta

Kun toimintaan on osallistunut alle 18-vuotiaita, on li-
säksi 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 kouluttajakoulutus-
ten oppimateriaaleja.

TASAVERTAISUUS
Sukeltajaliitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan 
ja edistämään tasa-arvoa ja tasapuolisia toimintatapoja. Lii-
ton ja sen jäsenseurojen toimintaan ovat tervetulleita kaik-
ki sukelluksesta kiinnostuneet riippumatta iästä, etnisestä 
taustasta, sukupuolesta, uskonnosta tai maailmankatso-
muksesta. Valiokunnat ovat ohjanneet ja opastaneet seuroja 
tasapuolisen toiminnan periaatteiden noudattamisessa.

Sukelluskurssin pääsyvaatimukset täyttävät henkilöt 
ovat voineet osallistua koulutukseen tasapuolisesti. Jatko-
koulutukseen on voinut osallistua minkä hyvänsä kansain-
välisesti hyväksytyn sukelluskoulutusorganisaation antaman 
riittäväntasoisen pohjakoulutuksen perusteella.

Hallitukseen ja valiokuntiin on pyritty asettamaan eh-
dolle henkilöitä, jotka ovat edustaneet jäsenistöä tasapuo-
lisesti sukupuolijakaumaltaan, alueellisesti, sukelluksen eri 
osa-alueiden ja alalajien osalta sekä muulta taustaltaan.

Erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden erikoistarpeet on 
huomioitu tapauskohtaisesti. Jokaiselle on tarjottu mahdolli-
suus vedenalaisiin elämyksiin heidän omien fyysisten ja hen-
kisten kykyjensä puitteissa.

ANTIDOPINGTOIMINTA
Sukeltajaliitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan 
ja edistämään voimassa olevia urheilun antidopingsääntöjä. 

LAPSET JA NUORET
Sukeltaminen on seikkailullinen ja luonnonläheinen harras-
tus, joka tekee vesielementistä  lapselle ja nuorelle turvallisen  
ystävän. Sukellusharrastus edistää terveitä elämäntapoja ja 
kasvattaa sosiaalisuuteen ja vastuullisuuteen.

Laite- ja vapaasukelluksesta, sukelluksen kilpailulajeis-
ta ja muista sukellusharrastuksen pitkäjänteistä jatkamista 
tukevista toimintamahdollisuuksista tiedottavaa aineistoa on 
lisätty nuorille ja ohjaajille jaettavaan materiaaliin. Valiokun- 
tien yhteistyönä on kehitetty lapsille ja nuorille suunnattuja 
pelilajeja. Seuroja on opastettu ja neuvottu ohjaajarekry-
tointiin ja -koulutukseen. 

ALUETOIMINTA
Sukeltajaliitto kannustaa seuroja alueelliseen yhteistoimin-
taan ja pyrkii tuomaan seuroja tiiviimmin mukaan Liiton 
toiminnan suunnitteluun. Varsinaisia alue-organisaatioita ei 
vielä ole syntynyt.

HARRASTELIIKUNTA
Sukelluksen harrastaminen ei edellytä kilpailemista. Kui-
tenkin laji tarjoaa mahdollisuuden siihen useissa eri muo-
doissaan. Monipuolisen sukellusharrastuksen turvaamiseksi 
Sukeltajaliitto kehittää tasapuolisesti kaikkia sukellusharras-
tuksen osa-alueita.

Sukeltajaliiton koulutusjärjestelmää on kehitetty kan-
sainvälisten standardien pohjalta Suomen olosuhteet ja 
suolaisten sukeltajien koulutustarpeet huomioiden. Liitto 
on markkinoinut lajia ja tiedottanut jäsenseurojen tarjo- 
amasta toiminnasta, mahdollisuuksista, sukelluskokeiluista 
ja kursseista sekä kampanjoinut vapaaehtoista pelastuspal-
velua. 

EDUNVALVONTA 
Sukeltajaliitto valvoo harrastussukelluksen etua. Kansalli-
set ja kansainväliset säädökset esimerkiksi ympäristön ja 
kulttuuriperinnön suojelun, maanpuolustuksen ja tekniikan 
aloilla vaikuttavat sukellusharrastukseen. Sukeltajaliitto on 
vaikuttanut harrastussukelluksen toimintaympäristön kehit-
tymiseen yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten kump-
paneiden kanssa osallistumalla erilaisiin olosuhde-, toiminta-
edellytys- ja kehittämishankkeisiin.

Sukeltajaliitto kokosi laajapohjaisen asiantuntijaryhmän 
laatimaan selvitystä seoskaasutäyttöjen parhaista käytän-
nöistä. Selvitystyö esiteltiin Turvatekniikan keskukselle, joka 
laati ja julkaisi sen pohjalta TUKES-ohjeen ”Seoskaasusukel-
lus – pullojen ja täyttöpaikan vaatimukset”.

Liitto antoi Kiteen kaupungille lausunnon rantaosayleis-
kaavasta Valkiajärveen liittyen. Valkiajärvi on pääosin luon-
nonvarainen, erittäin haavoittuvainen ja suljettu vesistö. Se 
ei kestä rakentamista, rantojen muokkausta eikä valumave-
sien lisäystä.

Kalastuslain uudistusesityksestä annettiin lausunto 
Maa- ja metsätalousministeriölle.

Sukeltajaliitto, Suomen Uimaliitto, Kuluttajavirasto ja 
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto laativat yh-
teistyössä ohjeen ”Vapaasukelluksen harrastaminen uima-
halleissa, kylpylöissä, maauimaloissa ja muissa vastaavissa 
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1.3 Seurojen kehittämis- ja  
tukitoimet

Sukeltajaliitto tuki seuroja niiden toiminnan kehittämisessä. 
Liiton toimi- ja luottamushenkilöt olivat seurojen käytettä-
vissä seuran toiminnan kehittämisessä. Liitto jakoi tietoa 
esimerkiksi seurajohtamisen koulutuksista ja uusista mate-
riaaleista.

SUKELLUSKOULUTTAJAPÄIVÄT
Sukelluskouluttajapäivät on kaksi kertaa vuodessa jäsenis-
tölle järjestettävä tilaisuus, jossa esitellään ajankohtaisia 
asioita. Päivät järjesti turvallisuusvaliokunta. Ohjelmassa 
hyödynnettiin Liiton luottamus- ja toimihenkilöiden lisäksi ul-
kopuolisia asiantuntijoita. Päivät järjestettiin 16.2. Espoossa 
(79 osallistujaa) ja 2�.10. Rovaniemellä (11 osallistujaa).

OHJAAJIEN INFOPÄIVÄ
Ohjaajille järjestettiin keväällä Raumalla Ohjaajien infopäi-
vät. Aiheena olivat SLU:n aluejärjestön kanssa yhteistyössä 
järjestetty ”Nappaa mukaan” -koulutus, johon osallistui 20 
ohjaajaa sekä DAN BLS Provider -koulutus eli perustason en-
siapukoulutus, johon osallistui 11 ohjaajaa.

SINETTISEURATOIMINTA
Sinettiseurat auditoitiin keväällä. Sinettiseuroja 2008 olivat:

Diving Team Pori ry
Keski-Uudenmaan Sukeltajat ry
Rauma-Repola Diving Club ry
Saimaan Norpat Urheilusukellusseura ry
Sammakot ry
Sukellusseura Vesikot ry
Urheilusukeltajat ry

Nuoren Suomen Sinettiseminaarin yhteydessä järjestettiin 
Sukeltajaliiton Sinettiseurojen yhteinen tapaaminen. Sukel-
tajaliittoa edustivat Heli Laukkarinen ja Lilli Pykäläinen.

OPERAATIO PELISÄÄNNÖT
Nuoren Suomen Operaatio Pelisäännöt -kampanjan mukai-
nen pelisääntösopimus oli voimassa seitsemällä ryhmällä 
neljässä seurassa.

SEURATOIMINNAN KEHITTÄMISTUKI
Opetusministeriön ja Nuoren Suomen myöntämää seuratoi-
minnan kehittämistukea saivat Sukeltajaliiton jäsenseuroista 
Diving Team Pori, Riihimäen Urheilusukeltajat, Saimaan Nor-
pat, Sukellusseura Hydromania ja Ylivieskan Urheilusukelta-
jat.

SEURAVIERAILUT
Hallituksen jäsenet ovat vierailleet Liiton seuroissa. Tarkoi-
tuksena on ollut kertoa Liiton toiminnasta ja kuulla seurojen 
toiveita. Vierailut ovat olleet joko seurojen juhlatilaisuuksis-
sa, tai ne ovat olleet epävirallisia keskusteluja erilaisten ta-
pahtumien yhteydessä. Näitä yhteyksiä on pidetty molemmin 

•
•
•
•
•
•
•

Liitolla on ollut antidopingohjelma vuodesta 200� alkaen. 
Liiton antidopingvastaavaksi nimettiin hallituksen jäsen Kari 
Back. Kaikki Liiton edustusurheilijat ja valmentajat sitoutui-
vat kirjallisesti noudattamaan Liiton antidopingohjelmaa.

YMPÄRISTÖNSUOJELU
Sukeltaminen tarjoaa elämyksiä, joihin luonto kuuluu oleel-
lisena osana. Sukeltajaliitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet 
edistämään sukeltajien vastuuntuntoista vesistöjen käyttöä 
ja ympäristönsuojelua. 

Koulutus- ja sukellustapahtumat toteutetaan ympäris-
tökysymykset huomioiden.
Seuroja kannustetaan tekemään yhteistyötä alueen-
sa ympäristöviranomaisten ja muiden ympäristöalan 
sidosryhmien kanssa.
Liiton jäseniä kannustetaan toimimaan niin harrastuk-
sen parissa kuin muutenkin Liiton ympäristöohjelman 
tavoitteiden mukaisesti.

Vuonna 2007 Sukeltajaliitto vastasi Turun ja Helsingin kau-
punkien esittämään Itämeri-haasteeseen, ja sen myötä käyn-
nistettiin Liiton ympäristöhanke. Hankkeen puitteissa 2008 
järjestettiin kolme koulutusta vesiympäristön havainnointiin 
yhteistyössä Merentutkimuslaitoksen, Suomen Purjehtija-
liiton, Suomenlahden Uistelijoiden ja Suomen Veneilyliiton 
kanssa. Vesilläliikkujia koulutettiin tekemään havaintoja esi-
merkiksi levätilanteesta, ja he raportoivat tietonsa Meren-
tutkimuslaitokselle, jossa niitä hyödynnetään tutkimuksessa. 
Hanke jatkuu.

Liitto teki yhteistyötä Kesälukioseuran kanssa osallistu-
malla Itämeri-lukion järjestämiseen. Sukeltajaliiton koulut-
tajat opettivat lukiolaisia snorkkelisukeltamaan ja siten tut-
kimaan ja havainnoimaan vesiluontoa pinnan alla. 

Sukeltajaliitto on säännöllisesti uutisoinut jäsenlehdes-
sään ajankohtaisista ympäristöaiheista ja pyrkinyt siten akti-
voimaan jäseniään toimimaan ympäristön puolesta. 

VEDENALAISEN KULTTUURIPERINNÖN 
SUOJELU
Sukeltajaliitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet laivanhylkyjen 
ja muiden veden alle joutuneiden kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaiden esineiden suojeluun.

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

SUKELLUKSEN HISTORIAN  
VAALIMINEN
Sukeltajaliiton yhteistyö Suomen merimuseon kanssa van-
hojen sukellusvarusteiden keräämiseksi merimuseon kokoel-
miin jatkui. Merimuseolle tuli runsaasti lahjoituksia, ja myös 
varusteisiin liittyvä tarinoita kerättiin talteen haastattele-
malla sukelluksen konkareita. Yhteistyö jatkuu edelleen, ja 
varusteita tullaan asettamaan esille museossa kevään 2009 
aikana avattavaan Oivallusten olohuone -näyttelyyn.

•

•

•
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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 ensim-
mäistä kertaa. Kurssi painottuu ennenkaikkea allassukelluk-
seen, ja tavoitteena on saavuttaa edellytykset aloittaa har-
rastukseen tutustuminen turvallisesti.

AIDA** VAPAASUKELLUSKURSSI
Kurssilla peruskoulutettu vapaasukeltaja voi syventää tieto-
jaan ja taitojaan ja saavuttaa edellytykset tulla “sukeltajaksi”. 
Kurssilla tutustutaan ensimmäistä kertaa syvyyselementtiin. 
Kurssi soveltuu myös vapaasukelluksen perehdyttämiskoulu-
tukseksi sellaisille oppilaille, joilla on aikaisempi tausta muis-
ta sukelluslajeista. 

AIDA*** VAPAASUKELLUSKURSSI
Kurssilla vapaasukeltajan osaamista syvennetään edelleen, 
erityisesti tietoa riskeistä ja syvyyssukelluksesta. Tavoittee-
na on saavuttaa tiedot ja taidot turvallisten vapaasukellusten 
suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä valmius päävastuun 
ottamiseen sukelluksilla samantasoisten vapaasukeltajien 
kanssa. 

AIDA**** VAPAASUKELLUSKURSSI
Kurssin tavoitteena on saavuttaa tarpeelliset tiedot ja taidot 
vaativien vapaasukellusten suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
Kurssilla painotetaan myös hätätilanteiden ennaltaehkäisyä 
ja hallintaa. Aiemmilla tasoilla käsiteltyjä asioita syvennetään 
ja perehdytään vapaasukelluksen etiikkaan. Myös valmen-
tautumista, valmentamista ja ravitsemusta sivutaan. Kurssin 
tavoitteena on valmius suunnitella ja johtaa sukellustapah-
tumia, toimia apukouluttajana ja hankkia edellytykset siirtyä 
kouluttajakoulutukseen.

Laitesukellus
Laitesukelluksen koulutusjärjestelmä perustuu CMAS:n ja 
NAUI:n standardeihin ja pohjoismaisten sukellusliittojen 
kanssa tehtyihin sopimuksiin. Lisäksi koulutusjärjestelmässä 
on huomioitu laitesukeltajia, laitesukelluskouluttajia ja laite-
sukelluksen palveluntarjoajia koskevat SFS-EN -standardit. 
Sukeltajaliiton koulutusohjeman mukaiselta laitesukellus-
kurssilta 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. Kou-

•
•
•
•
•
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•
•
•

•

puolin erittäin antoisina. Tapaamisia on ollut vuoden aikana 
noin kymmenen.

MUU TUKI

Sukeltajaliiton toimisto on avustanut useita seuroja 
sääntöuudistusten laadinnassa ja muissa seuratoimin-
taan liittyvissä asioissa. 
Uusia seuroja on avustettu seuran perustamisessa 
ja Sukeltajaliiton jäsenyyden hakemisprosessissa on 
avustettu sekä seuroja että yhteisöjäseniksi pyrkiviä.
Seuroja on ohjattu ja neuvottu erilaisten tukien hake-
misessa.
Sporttirekisterin kautta seuroille on annettu käyttöön 
veloituksetta työkalu jäsenrekisterin ylläpitoon. 
Tuplaturva-vakuutuksen kautta Sukeltajaliiton jäsen-
seuroilla on voimassa vapaaehtoistyöntekijöiden tapa-
turmavakuutus ja toiminnan vastuuvakuutus.
11 seuraa osallistui jäsenmaksupalvelukokeiluun, jossa 
Sukeltajaliitto huolehti seuran jäsenmaksulaskutukses-
ta.
Sukeltajaliiton jäsenillä on mahdollista ottaa edullinen 
harrastesukeltajan Sporttiturva-vakuutus. 
SLU:n Teosto- ja Gramex-lajiliittosopimusten mukai-
sesti seurat voivat tilaisuuksissaan esittää musiikkia 
ilman tekijänoikeuskorvauksia.
Sukeltajaliitto tukee kattavia hylkytietoja sukeltajille 
antavan Hylyt.netin toimintaa. 

2. Koulutustoiminta

2.1 Koulutusjärjestelmän rakenne 
ja tasot

SUKELTAJAKOULUTUS

Snorkkelisukellus
Kuutti- eli perhesukellustoiminta on 3–6-vuotiaiden lasten ja 
heidän vanhempiensa yhteisen snorkkelisukellusharrastuk-
sen mahdollistava ohjelma. Tavoitteena on saada vedestä 
lapselle hyvä ja turvallinen ystävä, jolloin lapsi tunnistaa ja 
tietää omat taitonsa ja kykynsä toimia vedessä.

Norpan taitoradan suorittaneella nuorella on vedessä 
liikkumisen ja snorkkelisukelluksen perusvalmiudet. Taitora-
ta järjestetään leikinomaisena seikkailuratana norppatoimin-
nan yhteydessä tai erillisenä harjoituksena.

Snorkkelisukelluksen peruskurssin hyväksytysti läpäis-
syt sukeltaja hallitsee perusvälinetekniikat. Hänellä on val-
mius tehdä snorkkelisukelluksia avovedessä noin kymmenen  
metrin syvyyteen asti kurssiolosuhteita vastaavissa tai pa-
remmissa olosuhteissa. Kurssi täyttää kansainvälisesti CMAS 
S2- ja NAUI Skin Diver -standardien vaatimukset. 

Snorkkelisukelluksen jatkokurssin hyväksytysti läpäis-
syt sukeltaja on perehtynyt laajasti snorkkelisukelluksen eri 
osa-alueisiin. Hänellä on valmius tehdä avovedessä snork-
kelisukelluksia vaihtelevissa olosuhteissa. Jatkokoulutettu 
snorkkelisukeltaja hallitsee pelastautumisen ja pelastamisen 
perustaidot. Kurssi täyttää kansainvälisesti CMAS S3 -stan-
dardin vaatimukset.

•
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lutusjärjestelmässä on huomioitu eri ikäryhmien valmiudet 
ja mm. fysiologisten riskien, sukeltajan henkisen kehitysta-
son ja vastuukysymysten johdosta eri kurssitasojen pääsy-
vaatimuksiin on asetettu ikärajoja.

Laitesukelluksen peruskurssi on tarkoitettu yli 12-vuotiaille. 
Kurssilla opetetaan ne tiedot ja taidot, joiden avulla perus-
tason sukeltaja voi sukeltaa parin kanssa enintään 1�–20 
metrin syvyyteen. 

Kurssi täyttää kansainvälisesti CMAS P1-, NAUI Scuba 
Diver ja SFS-EN 141�3-2 (Autonomous Diver) -standardien 
vaatimukset.

Jatkokursseilla laitesukeltajan tietoja, taitoja ja osaamista 
kasvatetaan laaja-alaisesti kokonaisuutena.

Laitesukelluksen jatkokurssin ikäraja on 1� vuotta. 
Jatkokurssin jälkeen sukeltajan syvyysraja kasvaa 
30 metriin kurssilla opetettujen tietojen ja taitojen 
ansiosta. 
Laitesukelluksen jatkokurssi täyttää kansainvälisesti 
CMAS P2- ja NAUI Advanced Scuba Diver -standardien 
vaatimukset.
Laitesukelluksen syventävän jatkokurssin ikäraja on 18 
vuotta ja läpäisyvaatimus 100 peruskurssin jälkeistä 
sukellusta. 
Syventävän jatkokurssin jälkeen sukeltajan syvyysraja 
on 40 metriä ja sukeltaja hallitsee sukellustapahtuman 
turvallisuusjärjestelyiden organisoinnin seuratoiminnan 
tapahtumaympäristössä.
Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi täyttää kan-
sainvälisesti CMAS P3-, NAUI Master Scuba Diver ja 
SFS-EN 141�3-3 (Dive Leader) -standardien vaatimuk-
set.

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

Ensiapukoulutus
Sukeltajaliiton ensiapukoulutus tapahtuu DAN:n (Divers Alert 
Network) koulutusjärjestelmän mukaisesti. Ensiapukursseja 
ovat hätäensiapukurssi, hapenannon perus- ja jatkokurssi, 
automatisoidun defibrillaattorin käyttökurssi sekä vaarallis-
ten merieläinten aiheuttamien vammojen ensiapukoulutus. 

OHJAAJA- JA VALMENTAJAKOULUTUS

TASO I
Sukeltajaliiton ohjaaja-, kouluttaja- ja valmentajakoulu-
tus täyttää sukelluksen kansainvälisten järjestöjen AIDA:n, 
CMAS:n sekä NAUI:n standardien vaatimukset. Lisäksi laite-
sukelluksen koulutusjärjestelmässä on huomioitu laitesukel-
tajia, laitesukelluskouluttajia ja laitesukelluksen palveluntar-
joajia koskevat SFS-EN -standardit.

Snorkkelisukellus
Snorkkelisukelluksen ensimmäinen ohjaaja- ja kouluttaja-
taso on norppaohjaaja. Norppaohjaajalla on valmius 7–1�-
vuotiaiden lasten ja nuorten toiminnan suunnitteluun ja or-
ganisointiin.

•
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Kurssin hyväksytysti läpäissyt norppaohjaaja omaa pe-
rustiedot 7–1�-vuotiaiden lasten ja nuorten kasvusta ja ke-
hityksestä, liikunnallisesta kehityksestä, liikunnan monipuo-
lisuudesta, kasvunohjauksesta sekä taidon opettamisesta ja 
oppimisesta. Ohjaaja omaa myös valmiudet 7–1�-vuotiaiden 
lasten ja nuorten harjoituksen toteuttamiseen ja suunnitte-
luun sekä Norpan taitoradan allasharjoitteiden opettamiseen 
ja vastaanottamiseen. Koulutuksen kokonaislaajuus on noin 
�0 tuntia.

Kuuttiohjaajakoulutus
Kurssi antaa sen hyväksytysti läpäisseelle henkilölle valmi-
uden suunnitella ja organisoida perhesukellus- eli kuuttitoi-
mintaa 3–6-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen sekä oh-
jata perheitä snorkkelisukellusharrastuksen parissa. Ohjaaja 
ymmärtää, että tavoitteena on saada vedestä lapselle hyvä 
kaveri, jolloin lapsi tunnistaa ja tietää omat taitonsa ja ky-
kynsä toimia vedessä. Kohderyhmä: Kuuttiohjaajakoulutus 
on sukelluksen tai muun vesiliikunnan alalta vähintään tason 
I ohjaaja- tai kouluttajapätevyyden omaaville suunnattu per-
hesukellusohjaajan erikoistumiskoulutus. Koulutuksen koko-
naislaajuus on noin 30 tuntia.

Vapaasukellus
Vapaasukelluksen koulutusohjelmaa on rakennettu AIDA:n 
standardien pohjalta vuodesta 2004 alkaen. Vielä toistaisek-
si Suomessa ei ole omasta takaa vapaasukelluskouluttajien 
kouluttajia, vaan kouluttajakursseille on hakeuduttava ulko-
maille.

Laitesukellus
Laitesukelluksen ensimmäinen kouluttajataso on lähikou-
luttaja. Lähikouluttajakurssin pääpaino on niissä tiedoissa 
ja taidoissa, joita kouluttaja tarvitsee voidakseen toimia 
peruskurssilla laitesukelluskouluttajan apuna. Kurssin koko-
naislaajuus on noin �0 tuntia. Kurssi täyttää kansainvälises-
ti NAUI Assistant Instructor ja SFS-EN 14413-1 (Assistant 
Instructor) -standardien vaatimukset.

TASO II

Snorkkelisukellus 
Snorkkelisukelluskouluttajakurssi antaa valmiuden suunni-
tella ja organisoida snorkkelisukelluskursseja ja snorkkeli-
sukelluksen jatkokursseja sekä kouluttaa ja kortittaa snork-
kelisukeltajia. Kurssi täyttää kansainvälisesti CMAS Snorkel 
Instructor 2 ja NAUI Skin Diving Instructor -standardien vaa-
timukset. Koulutuksen kokonaislaajuus on noin 100 tuntia.

Vapaasukellus
Vapaasukelluksen tason II kouluttajakoulutuksiin, AIDA Mas-
ter Instructor -kursseille, osallistutaan toistaiseksi vain ul-
komailla.



18

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

Laitesukelluksen erikoiskurssien 
kouluttajaksi 
Suurinta osaa laitesukelluksen erikoiskursseista voivat jär-
jestää kaikki laitesukelluskouluttajat Sukeltajaliiton kou-
lutusohjelmaa noudattaen ja Liiton materiaaleja käyttäen. 
Nitroksikouluttajan pätevyyttä seura voi erikseen hakea 
laitesukelluskouluttajalle, joka on suorittanut nitroksikurs-
sin ja jonka katsotaan olevan kokenut nitroksin käyttäjän. 
Nitroksikouluttajan luokitukseen ei kuitenkaan tarvita eril-
listä kouluttajakurssia. Tekniikkasukelluskurssien koulutta-
jilta edellytetään voimassaolevien laitesukelluskouluttajan 
ja nitroksikouluttajan pätevyyden lisäksi erillistä kouluttaja-
kurssia. Sukeltajan ensiapukurssin kouluttajana toimiminen 
edellyttää erityisen kouluttajakurssin suorittamista.

Laitesukelluskouluttaja, joka on suorittanut vapaaehtoi-
sen pelastuspalvelun Vapepa-sukeltajakurssin ja osallistunut 
Vapepa-valmiuskouluttajakurssille, voi järjestää Vapepa-su-
kelluskursseja seuroissa.

TASO III

Snorkkelisukellus 
Snorkkelisukelluksen tason III kouluttajia ovat norppaohjaa-
jakurssien, kuuttiohjaajakurssien ja snorkkelisukelluskoulut-
tajakurssien kouluttajat. Heillä on valmius valtakunnallisel-
la tasolla kouluttaa ja kortittaa em. ohjaajia ja kouluttajia. 
He kykenevät liittotason koulutustoiminnan pitkäjänteiseen, 
realistiseen suunnitteluun ja toteutukseen, toimivat vas-
tuullisena lasten ja nuorten sukelluskoulutustoiminnan ke-
hittäjänä ja ovat asenteeltaan ja käytökseltään soveltuvia 
Sukeltajaliiton edustajiksi ja esikuviksi hyvästä ja oikeasta 
koulutustavasta. Koulutuksen kokonaislaajuus on vähintään 
1�0 tuntia. 

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

Laitesukellus
Laitesukelluksen kouluttajakoulutuksen kolmas taso on liit-
tokouluttaja. Liittokouluttajalla on valmius valtakunnallisella 
tasolla kouluttaa ja kortittaa laitesukelluskouluttajia. Liitto-
kouluttaja kykenee liittotason koulutustoiminnan pitkäjäntei-
seen, realistiseen suunnitteluun ja toteutukseen, toimii vas-
tuullisena aikuisten sukelluskoulutustoiminnan kehittäjänä 
ja on asenteeltaan ja käytökseltään soveltuva Sukeltajaliiton 
edustajaksi ja esikuvaksi hyvästä ja oikeasta koulutustavas-

ta. Koulutuksen kokonaislaajuus on vähintään 1�0 tuntia. 
Koulutus täyttää kansainvälisesti CMAS M3- ja NAUI Instruc-
tor Trainer/Course Director -standardien vaatimukset. 

2.2 Osallistujamäärät

Ohjaajakoulutus, taso I
Nuorisovaliokunta järjesti seuraavat norppaohjaajakurssit:

8.–10.2. Varala, 1� osallistujaa 8 eri seurasta
19.9.–21.9. Nivala, 13 osallistujaa 7 eri seurasta
10.–12.10. Varala, 20 osallistujaa 8 eri seurasta

Kouluttajakoulutus, taso I
Lähikouluttajakursseja järjesti 10 sukellusseuraa eri puolilla 
Suomea, osallistujia oli yhteensä 69.

Kouluttajakoulutus, taso II
Snorkkelisukelluskouluttajakurssi peruuntui osanottajapulan 
johdosta.

Tanhuvaaran urheiluopistolla Savonlinnassa järjestettiin 
kolmen viikonlopun mittainen laitesukelluskouluttajakurssi: 
9.–11.�., 16.–18.�., 23.–2�.�. Osallistujia oli kahdeksan, ja 
he edustivat kuutta eri seuraa.

Alunperin Eerikkilän urheiluopistolle suunniteltu laitesukel-
luskouluttajakurssi siirrettiin jäsenistön pyynnöstä Rokuan 
kuntokeskukseen. Kurssi järjestettiin 26.–29.9., 10.–12.10., 
ja 7.–9.11. Osallistujia oli kuusi, ja he edustivat kolmea eri 
seuraa.

Alunperin talvella 2009 alkavaksi suunnitellun Helsingissä 
järjestettävän laitesukelluskouluttajakurssin aloitusajankoh-
taa aikaistettiin jäsenistön pyynnöstä vuoden 2008 puolelle. 
Kurssi järjestetään iltakurssina. Se alkoi 19.11. ja päättyy 
helmikuussa 2009. Osallistujia on yhdeksän, ja he edustavat 
kahta eri seuraa.

Ohjaajien, kouluttajien ja valmentajien osaami-
sen muu tukeminen
Syksylle 2008 suunniteltu kuuttiohjaajakurssi siirtyi alku-
vuoteen 2009.

Nuorisovaliokunnan ja teknisen valiokunnan liittokouluttaji-
en yhteiset koulutuspäivät järjestettiin 29.–30.3. Varalassa. 
Osallistujia 13.

1�.11. pidettiin nuorisovaliokunnan liittokouluttajien koulu-
tuspäivä. Osallistujia oli kahdeksan.

Nuorisovaliokunta kustansi DAN BLS ja DFR -ensiapukoulu-
tuksen kaikille liittokouluttajilleen, joilta se vielä puuttui.

Turvallisuusvaliokunta joutui perumaan Vapepan valtakun-
nallisen valmiuskouluttajien täydennyskoulutuksen veden-
alaisen etsinnän osion osalta vähäisen osallistujamäärän 
vuoksi.

•
•
•
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Turvallisuusvaliokunta järjesti DAN ensiapukouluttajakurssit 
seuraavasti:

1.–3.2. Espoo, yhdeksän osallistujaa kuudesta seurasta
19.–21.9. Järvenpää, kolme osallistujaa kolmesta 
seurasta

19.10. järjestettiin Järvenpäässä DAN On-Site Neurological 
Assessment for Divers Instructor Trainer -kurssi. DAN Euro-
pen koulutuspäällikkö Guy Thomas täydennyskoulutti ensi-
apukouluttajien kouluttajat. Osallistujia oli neljä.

•
•

Tekninen valiokunta täydennyskoulutti vanhoja laitesukellus-
kouluttajia seuraavasti:

9.–11.�. ja 16.–18.�. Tanhuvaara, kahdeksan osallistu-
jaa seitsemästä seurasta
26.–29.9. ja 7.–9.11. Rokua, kaksi osallistujaa kahdes-
ta seurasta
19.11.2008–helmikuu 2009 Helsinki, yksi osallistuja

•

•

•

3. Harrastustoiminta

3.1 Kuluneen vuoden aikana koulutetut uudet harrastajat

Kurssi/koulutus Kortitus
Norpan taitorata Norppakortti 61
Snorkkelisukelluskurssi CMAS S2 �8
Snorkkelisukelluksen jatkokurssi CMAS S3 12
Vapaasukelluksen peruskurssi AIDA** Diver 40
Laitesukelluksen peruskurssi CMAS P1 �44

NAUI Scuba Diver 147
Laitesukelluksen jatkokurssi CMAS P2 216

NAUI Advanced Scuba Diver 39
Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi CMAS P3 222

NAUI Master Scuba Diver 3�
Sukellusturvallisuuskurssi NAUI Rescue Diver 18
Nitroksisukeltamisen peruskurssi CMAS Nx* 82

NAUI Nitrox Diver �4
Kuivapukukurssi NAUI Dry Suit Diver 4
Tekniikkasukeltajakoulutus NAUI Decompression Techniques 2

NAUI Technical Nitrox 3
NAUI Helitrox Diver 1
NAUI Trimix Diver II 4
NAUI Mixed Gas Blender 2
CMAS Cave Diver Level 1 12
CMAS Cave Diver Level 3 2
CMAS Nitrox Gas Blender 12

Vapepa-sukeltajakurssi Vapepa-sukeltaja 21
Ensiapukoulutus DAN BLS 72

DAN DFR 41
DAN O2 1
DAN Adv O2 1

Norppaohjaajakurssi Norppaohjaaja 48
Snorkkelisukelluskouluttajakurssi Snorkkelisukelluskouluttaja 6
Lähikouluttajakurssi Lähikouluttaja 69
Laitesukelluskouluttajakurssi CMAS M2 21
Nitroksikouluttajanimitys CMAS Nx* Instructor 26
Tekniikkasukelluskouluttajakoulutus CMAS Nitrox Gas Blender Instructor 1

CMAS Trimix Gas Blender Instructor 1
Ensiapukouluttajakoulutus DAN BLS Instructor 12

DAN DFR Instructor 11
DAN O2 Instructor 1

Kaikki kortitukset yhteensä: 1902
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3.2 Harrastamisen lisäämiseen  
tähdänneet toimenpiteet
Nuorisovaliokunta

Nuoren Sukeltajan Oppaasta tehtiin uusi taitto, joka 
painetaan vuoden 2009 aikana.
Valtakunnallinen Norpparalli �.–6.4.2008, Rauma, 149 
osallistujaa
Valtakunnallinen Norpparalli 2�.–26.10.2008, Lohja, 
1�3 osallistujaa
Valtakunnallinen kesäleiri 17.–20.7.2008,  
Korpilahti, 16 osallistujaa

Vapaasukellusvaliokunta
Vapaapudotus 2008
Heinäkuussa pidettiin Jyväskylässä Rappukalliolla vapaa-
sukellusleiri. Leirin teemana oli “kaikkea kaikille”, eli ajatus 
oli kerätä kaikki vapaasukelluksesta kiinnostuneet yhteen 
paikkaan ja tarjota toimintaa niin monipuolisesti että kaikki 
aloittelijasta konkariin voisivat saada leiriltä jotakin. Leirillä 
järjestettiin mm. AIDA** kurssi, edistynyt syvyyssukellus-
kurssi, sekä mahdollisuus tehdä rankingtuloksia tai SE-yri-
tyksiä syvyyslajeissa. Antero Joki teki uuden Suomen ennä-
tyksen Free Immersion -lajissa.

William Trubridgen syvyyssukelluskurssi
William Trubridge, ilman räpylöitä syvyyssukeltamisen mo-
ninkertainen ME:n haltija, kutsuttiin pitämään syvyyssukel-
luskurssi edistyneille sukeltajille. Kurssi toteutetiin Kouvolas-
sa heinäkuun alussa. Osallistujia oli 10, ja tapahtuma sai 
myös mukavasti huomiota Kouvolan paikallislehdissä.

•

•

•

•

Värväysleiri 2008
Lokakuussa vapaasukellusvaliokunta järjesti syvyyssukellus-
leirin Leppävirralla valiokunnan toiminnasta kiinnostuneille. 
Leirille osallistui kuusi henkilöä.

Zoah 2008 Vapaasukellustempaus
Zoah 2008 on jo perinteiseksi muodostunut 24 tunnin va-
paasukellusviestitapahtuma. Sen luonne on leikkimielinen ja 
osallistumiskynnys matala. Tarkoitus on, että kaikki vauvas-
ta vaariin voivat tulla katsomaan ja kokeilemaan vapaasukel-
lusta, ja samalla kerätään maamme vapaasukellusharrasta-
jat yhteen rennon yhdessäolon merkeissä. 

Molchanovin kurssi
Joulukuussa valiokunta kutsui venäläisen Alexey Molchano-
vin pitämään edistyneen pituussukelluskurssin maajoukku-
eelle. Alexey on tuoreen pituussukelluksen ME:n haltija.

 
Sukelluskalastusvaliokunta
SM-sarjaan avattiin oma sarja nuorille edistämään nuorten 
osallistumista myös kilpailutoimintaan. 

Uppopallovaliokunta
Uppopallon nuorisoleiri, 40 osallistujaa
Uppopallon Infopaketti valmistui ja se saadaan levityk-
seen seuroille vuonna 2009.
Uppopalloa pelattiin I ja II-divisoonassa
Uppopalloa pelattiin seniorisarjassa kaudella 07/08

•
•

•
•

1917
1962

1747
1687

1870
1809

1444 1429

1856
1902

0

500

1000

1500

2000

2500

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Kortitusten kokonaismäärän kehitys



21

Räpyläuinti
2008 järjestettiin Nuori Suomi Cup -kilpailut Kirkkonummella 
ja Tampereella.

Lajiesittelyt
Eero Soralahti, Jyri Vehmaskoski ja Jussi Lehtonen kävivät 
Pohjois-Suomen kouluttajapäivällä esittelemässä vapaasu-
kellusta. Simo Kurra ja Kimmo Lahtinen olivat Keski-Uuden-
maan Sukeltajien vuosijuhlassa kertomassa vapaasukelluk-
sesta. Timo Suominen kiersi seuroissa kertomassa uppopallon 
harrastamisesta. 

4. Kilpailutoiminta
Tässä luvussa kuvataan ylintä sarjatasoa ja maakoukkue-
toimintaa. Muu kilpailutoiminta, kuten divisoonat ja nuorten 
cup-kilpailut yms., käsitellään luvussa 3. Harrastustoiminta.

4.1 Kilpailujärjestelmä

KILPAILULAJIEN NUORISOTOIMINTA
Nuorisovaliokunnan kilpailulajityöryhmän tehtävänä oli poh-
tia nuorisotoiminnan kehittämistä eri lajeissa.

Lajien kanssa käytiin keskusteluja lajien nuorisotoimin-
nan kehittämisestä ja lajien näkyvyydestä kaikissa nuori-
somateriaaleissa. Varsinaista työryhmää ei syntynyt, vaan 
lajien välistä keskustelua ylläpiti Timo Suominen ja Liiton 
nuorisopäällikkö.

LASTEN JA NUORTEN KILPAILU-
TOIMINNAN SUOSITUKSET
Sukeltajaliiton kilpailutoiminnassa noudatetaan Nuoren Suo-
men Lasten ja nuorten kilpailutoiminnan suosituksia ja Sukel-
tajaliiton omia Lasten ja nuorten kilpailutoiminnan suosituk-
sia. Sukeltajaliiton nuorisovaliokunta ohjaa muita valiokuntia 
suositusten käyttöönotossa.

Turvallisuussyistä sekä vapaasukelluksessa että sukel-
luskalastuksessa kilpailutoimintaa järjestetään ainoastaan 
yli 1�-vuotiaille. 1�–18-vuotiaat voivat osallistua vapaasu-
kelluksen ja sukelluskalastuksen kilpailutoimintaan ainoas-
taan huoltajan kirjallisella luvalla.

MAAJOUKKUETOIMINTA
Maajoukkuetoimintaa on räpyläuinnissa, vapaasukellukses-
sa, uppopallossa ja sukelluskalastuksessa. Lajien valiokun-
nat vastaavat lajin maajoukkuetoiminnasta ja valmennusjär-
jestelmästä. SM-kilpailut järjestetään vuosittain.

RÄPYLÄUINTI
Kilpailumuotona räpyläuintia harjoitetaan yli 40 maassa. 
Kärkimaita ovat Venäjä, Kiina, Unkari, Etelä-Korea, Italia ja 
Ukraina. Liitossa on räpyläuimareita seurojen ilmoituksen 
mukaan vajaat neljäsataa, joista aktiivisesti kilpailee noin 
�0. 

Räpyläuinnissa järjestetään CMAS:n MM-kilpailut joka 
toinen vuosi ja maanosamestaruuskilpailut niiden välivuosi-
na. Nuorten vastaavat kilpailut järjestetään samoin, mutta 
MM-kisat järjestetään avointen maanosamestaruuskilpailu-
jen vuonna ja maanosamestaruuskilpailut avointen MM-ki-
savuonna. Räpyläuinti on ollut mukana World Games -kilpai-
luissa 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 neljä kilpailijaa/maa. Samasta syystä vuon-
na 200� 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 kilpailuvarustei-
den hurja tuotekehitys on huomattavasti kiristänyt kilpailua 
ja nostanut tulostasoa mutta myös varusteiden hintoja. Näi-
tä kilpailuvarusteita joudutaan tuottamaan välittäjien kautta 
ulkomailta, pääasiassa Venäjältä, Virosta tai Kiinasta.

Ohjaaja- ja valmentajakoulutus
Sukeltajaliiton oman ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen li-
säksi räpyläuinnin parissa toimii henkilöitä, joilla on muiden 
vesiurheilulajien valmentajatausta ja lisäksi Sukeltajaliiton 
järjestämä lajin perehdyttämiskoulutus.

Räpyläuintivalmentajan taso I koulutus on laajuudel-
taan noin �0 tuntia, mikä sisältää lähiopetuksen, omatoimi-
sen opiskelun ja käytännön harjoittelun.

Harjoittelun sisältösuositukset ikäluokittain
Alle 12-vuotiaat: 1–2 kertaa viikossa noin tunnin allas-
harjoitus.
12–1�-vuotiaat: 3–� kertaa viikossa noin 1,� tunnin 
allasharjoitukset ja kerran viikossa kuntosali sekä 1–2 
kertaa viikossa juoksulenkki tai jumppa.
Yli 1�-vuotiaat: 6–12 kertaa viikossa allasharjoitukset, 
1–2 kertaa viikossa kuntosali sekä 1–2 kertaa viikossa 
lenkkeilyä tai jumppaa.

Maajoukkuetoiminta
Räpyläuinnin maajoukkueet ovat PM-kisajoukkue, jossa on 
mukana myös nuorten ikäluokat B–C, ja arvokisojen kisa-
joukkue. PM-maajoukkueen kokoonpano oli viisi miestä, 
kuusi poikaa, neljä naista ja kuusi tyttöä. A-maajoukkueen 
kokoonpano EM-kisoissa oli yksi mies ja kolme naista. Toi-
mintavuorokausia yhteensä 23.

VAPAASUKELLUS
Vapaasukellus on sukeltamista ilman sukelluslaitetta, henkeä 
pidättäen. Lajin harrastajat voidaan jakaa selkeästi kahteen 
kategoriaan: kilpavapaasukeltajat ja harrastajat.

Vapaasukelluksessa on eri kilpailulajeja mm. hengenpi-
dätys, pituussukellus ja syvyyssukellus joko välineitä käyttä-
en (räpylät, kelkka) tai ilman.

Vapaasukeltajien tarkkaa määrää on vaikea arvioida, 

•

•

•
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sillä heitä on paljon mm. laitesukeltajissa. Kurssitettuja va-
paasukeltajia Suomessa on 123. 

Kilpasukeltajia on noin �0, joista 13 kuuluu maajoukku-
erinkiin. Aktiivisinta toiminta on pääkaupunkiseudulla, Tam-
pereella, Paimiossa, Lahdessa, Jyväskylässä ja Kouvolassa.

Suomalainen vapaasukellus on menestynyt kansain-
välisissä kilpailuissa hyvin. Esimerkiksi vuosina 2008, 2007 
ja 200� on MM-kisoista tullut mitaleita ja suomalaiset ovat 
pitäneet hallussaan kahta maailmanennätystä. Maailman-
laajuisesti kilpasukeltajia on joitakin tuhansia. Vuoden 2008 
MM-kisoissa oli hieman yli 100 osallistujaa.

Suomi on lisäksi näkyvästi esillä lajin kansainvälisen 
kattojärjestön AIDA Internationalin toiminnassa. Kimmo 
Lahtinen on useita kansainvälisiä kisoja ja ennätysyrityksiä 
kiertänyt kokenut ja tunnettu tuomari. Kimmo Lahtinen ja 
Simo Kurra ovat AIDA Education Commissionin jäseniä, ja 
Simo Kurra on kehittänyt ja ylläpitää AIDA:n virallista tu-
lospalvelua, josta löytyvät kaikki AIDA-kilpailujen tulokset 
vuodesta 1997 alkaen sekä viralliset rankingit.

Maajoukkuetoiminta
Vuonna 2008 järjestettiin yksi varsinainen maajoukkueleiri. 
Lisäksi maajoukkueen osallistuminen oli etusijalla molem-
milla huippukursseilla (Trubridge, Molchanov). Joukkueena 
osallistuttiin MM-kisoihin Sharm el Sheikh:ssä, Egyptissä. 
Toimintavuorokausia 20.

UPPOPALLO 
Uppopalloa pelaa Suomessa �00–600 henkeä, joista naisia 
on tällä hetkellä noin 10 %. Uppopalloa on Suomessa pelat-
tu 70-luvun alusta asti. Kansainvälisesti uppopalloa pelataan 
aktiivisesti erityisesti Pohjoismaissa, mutta myös mm. Sak-
sassa, Venäjällä, Sveitsissä, Itävallassa, Italiassa, Espanjas-
sa, Turkissa, Yhdysvalloissa, Kolumbiassa ja Perussa. 

Suomen uppopallomaajoukkueiden menestys on ol-
lut hyvä viime vuosien kansainvälisissä turnauksissa. Barin 
CMAS/MM-kilpailuissa 2007 Suomen miehet voittivat kultaa 
ja naiset sijoittuivat seitsemänneksi.

Vuonna 2009 järjestettävien MM-kilpailujen jälkeen 
seuraava iso tavoite on PM-kilpailut 2010. Kansainvälisellä 
tasolla uppopallossa järjestetään vuorovuosittain PM-kilpai-
lut ja MM-kilpailut. 

Ohjaaja- ja valmentajakoulutus
Sukeltajaliiton oman ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen li-
säksi uppopallon parissa toimii henkilöitä, joilla on muiden 
urheilulajien valmentajatausta ja lisäksi Sukeltajaliiton jär-
jestämä lajin perehdyttämiskoulutus.

Uppopallovalmentajan taso I koulutus on laajuudeltaan 
noin �0 tuntia, mikä sisältää lähiopetuksen, omatoimisen 
opiskelun ja käytännön harjoittelun.

Tuomarikoulutus 
2008 järjestettiin kaksi C-tuomarikurssia, joista toinen jou-
duttiin perumaan osanottajaperuuntumisten vuoksi. Tuoma-
ritoimintaa ja kurssien järjestämistä vaikeutti uusien säätö-
jen keskeneräisyys ja viipyminen. Uusia sääntöjä sovellettiin 
sarjapeleissä ja tuomarikoulutuksissa niiltä osin kun ne oli-
vat valmiit. Uudet säännöt varmistuivat loppuvuodesta, ja 
ne päätettiin ottaa kokonaisuudessaan käyttöön vuodenvaih-

teessa 08/09.
Maajoukkuetoiminta
Miesten maajoukkue osallistui 23.–24.2.2008 Ruotsissa pelat- 
taviin PM-kilpailuihin ja sijoittui pronssille. Sijoitus oli hyvä, 
sillä joukkueesta puolet oli uusia pelaajia. Miesten maajouk-
kue piti vuoden aikana neljä harjoitusleiriä. Leirien keski-
määräinen osanotto oli 20 miestä/leiri.

Naisten maajoukkue keskittyi kokoamaan joukkuetta 
vuoden 2009 MM-kilpailuihin. Naisten maajoukkue piti viisi 
harjoitusleiriä ja osallistui I-divisioonaan omana joukkuee-
naan. Leirien keskimääräinen osanotto oli 1� naista/leiri. 

Nuorten maajoukkueella leirejä oli 6, joissa keskimää-
räinen osanotto oli 20 nuorta. Nuorten avoimet PM-kilpai-
lut järjestettiin Tanskassa 1�.–16.11.2008. Suomi sijoit- 
tui kuudenneksi.

SUKELLUSKALASTUS
Sukelluskalastus on viime vuosina kasvattanut jatkuvasti 
suosiotaan kotimaassa ja aktiivinen kilpailijaryhmä koostuu 
nyt noin 70 henkilöstä, joista � on naisia. Maailmanlaajuises-
ti lajia harrastaa kilpatasolla tuhansia henkilöitä. Lajin suur-
maat sijaitsevat pääasiassa eteläisessä Euroopassa, Etelä-
Amerikassa sekä Oseaniassa. Kotimaan kilpailukalenteriin 
kuuluu kuusi rankingkilpailua, joihin otti osaa keskimäärin 40 
kilpailijaa 1� eri seurasta. Kilpailuissa saa pisteitä kalamää-
rän, painon ja eri lajien määrän mukaisesti. Rankingpisteitä 
jaetaan suhteessa voittajan pisteisiin (suhdeluku 100 paitsi 
SM-kilpailut 130), ja kauden neljä parasta kilpailua laske-
taan kunkin kilpailijan henkilökohtaisiin pisteisiin. Valittaessa 
joukkuetta arvoturnauksiin lasketaan kotimaan kilpailujen 
päälle henkilön menestyminen PM-kilpailuissa sekä Kristian-
sund Cup -kilpailussa Norjassa.

Suomen nousu lajin Pohjois-Euroopan huipulle tapahtui 
vuosituhannen vaihteessa, ja maajoukkue on voittanut kul-
taa 2002, 2004, 200�, 2007 ja 2008 järjestetyissä PM–kil-
pailuissa sekä 200� Itämeren mestaruuskilpailuissa.

CMAS:n arvokisat järjestetään vuorovuosittain EM- ja 
MM-kilpailuina. Maajoukkueleiri järjestetään arvokisojen alla 
kisapaikalla, koska kisaolosuhteisiin tutustuminen ennen kil-
pailua on tärkeää. 

Maajoukkuetoiminta
EM ja MM-maajoukkueisiin kuuluu kolme kilpailijaa ja vara-
mies. PM- ja Itämeren mestaruuskilpailujen maajoukkuee-
seen kuuluu yhdeksän kilpailijaa ja varamies. 

Taso kotimaassa on kova, ja rankingpistelaskujärjes-
telmä vaatii huipulle pääsemiseksi menestymistä kaikissa 
kilpailuissa. Karsintakilpailuihin lasketaan mukaan myös 
Norjassa järjestettävä Kristiansund Cup -kilpailu, joka vas-
taa olosuhteiltaan enemmän arvokilpailuja. Arvokilpailuihin 
valitaan joukkue jo yli vuosi ennen tapahtumaa, eli kilpailui-
hin valmistautumiseen jää joukkueelle runsaasti aikaa mm. 
matkustaa kilpailupaikalle harjoittelemaan jo vuosi ennen 
kilpailua. Karsintaa tapahtuu vielä PM-kilpailuissa, eli koti-
maan maajoukkuerinkiin pääsy ei vielä varmista joukkue-
paikkaa arvokilpailuissa.
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4.2 Vuoden 2008 kilpailutoiminta

Vuoden 2008 kilpailutulokset on raportoitu yksityiskohtai-
semmin erillisessä Tulosliitteessä.

SM-kilpailut

Räpyläuinnin Suomen mestaruuskilpailujen yhteydessä uitiin 
myös “Finnish Open” -kilpailut, jotta saataisiin kovatasoisem-
mat kilpailut ja kilpailijoillemme kansainvälistä kokemusta. 
Mukana oli omiemme lisäksi yhteensä 28 kilpailijaa Virosta, 
Venäjältä, Saksasta ja Ruotsista. EM-kilpailujen aikarajan 
rikkoi kaksi naista ja miestä sekä nuorten MM-kilpailujen B-
aikarajan yksi tyttö. Uusia Suomen ennätyksiä syntyi viisi. 
Ne kaikki kirjattiin D-ikäisen Jenna Laukkasen nimiin. �0 m 
stereoräpyläuinnin ennätys 2�,23 oli samalla myös naisten 
ennätys. Muut ennätykset, �0 m, 100 m, 200 m ja 400 m 
räpyläuinnissa, olivat sekä C- että D-ikäluokan ennätyksiä.

Uppopallon SM-sarjaan osallistui viisi joukkuetta. SM-sarjan 
voitti jo 11. kerran peräkkäin Ahveniston Vesipedot. A-nuor-
ten SM-sarjaan osallistui viisi joukkuetta, joista voiton vei 
Tampere. Seniorien SM-sarjassa oli kolme joukkuetta ja voi-
ton vei Joensuu.

Sukelluskalastuksen SM-kilpailut järjestettiin 26.–27.7. 
Raumalla. Osallistujia oli 99 miestä ja yksi nainen, ja jouk-
kuekilpailuun osallistui 16 joukkuetta.

Vapaasukelluksen halli-SM-kilpailut järjestettiin Mäkelänrin-
teen uintikeskuksessa Helsingissä. Osallistujia oli 19, ja sekä 
DYN- että DNF-sarjoissa syntyi uudet Suomen ennätykset. 
Tapahtuma sai paljon julkisuutta mm. YleX Iltapäivässä ja 
Urheiluruudussa.

Sukelluskuvauksen SM-kilpailuja ei järjestetty erillisenä kil-
pailuna, vaan SM-sijoitukset muodostuivat suomalaisosallis-
tujien PM-kilpailuissa saamien pisteiden perusteella. Sukel-
tajaliitto vastasi PM-kilpailun organisoinnista.

Kansainväliset cup-kilpailut

Ahveniston Vesipedot edustivat Suomea Saksassa pidetyssä 
uppopallon Champions cupissa 29.–30.11. sijoittuen prons-
sille.

Norjassa 1�.–16.8. järjestetyssä sukelluskalastuksen Kristi-
ansund Cupissa Jukka Rapo voitti henkilökohtaisessa sarjas-

sa kultaa ja joukkuesarjassa joukkue Rapo, Levonen, Ranta-
nen sijoittui hopealle.

Mikko Pöntinen voitti Eindhovenissa Hollanissa järjestetyn 
vapaasukelluksen Dutch Apnea Open kilpailun.

PM-kilpailut / Itämeren mestaruuskilpailut

Räpyläuinnin Baltic Sea ja Pohjoismaiden mestaruuskilpailut 
oli tarkoitus uida 16.–18.�. Kouvolassa. Kilpailuihin ei ilmoit-
tautunut yhtään ulkomaalaista joukkuetta ja kilpailut joudut-
tiin peruuttamaan.

Sukelluskalastuksen PM-kilpailut järjestettiin Norjassa, Kris-
tiansundissa 12.–13.9. Henkilökohtaisessa sarjassa Matti 
Pyykkö voitti kultaa ja joukkuesarjassa Suomen 1. joukkue 
voitti kultaa ja Suomen 2. joukkue sijoittui pronssille.

EM-kilpailut

Räpyläuinnin Euroopan mestaruuskilpailut uitiin Egerissä Un-
karissa 21.–28.7. Mukana oli joukkueet 18 maasta ja osallis-
tujia yhteensä 168. Suomen joukkueessa oli yhteensä kuusi 
henkeä, joista kilpailijoita neljä. Kilpailut olivat erittäin ko-
vatasoiset, sillä maailman ennätyksiä tehtiin 20 ja Euroopan 
ennätyksiä kahdeksan. 

Suomen joukkueen tavoitteena oli yksi mitali ja kaksi 
finaalisijoitusta. Tavoitteeseen ei aivan päästy, sillä mitalia ei 
saavutettu mutta kolme finaalipaikkaa kyllä. Suomen paras 
sijoitus oli Terhi Ikosen kuudes sija 1�00 m:n räpyläuinnis-
sa. 

MM-kilpailut

Räpyläuinnin nuorten maailmanmestaruuskilpailut uitiin  
2.–12.7. Neivassa Kolumbiassa. Vaikka Jenna Laukkanen 
alitti B-rajan päätettiin, ettei Suomesta osallistuta kilpailui-
hin.

Sukelluskalastuksen MM-kilpailut järjestettiin Venezuelassa, 
Isla de Margaritalla  24.–2�.10. Suomen joukkueen sijoitus 
oli 20.

Vapaasukelluksen joukkue-MM-kilpailut järjestettiin Egyptis-
sä, Hurghadassa. Suomen joukkue voitti pronssia. DYN-sar-
jassa Mikko Pöntinen teki uuden Suomen ennätyksen 202 m. 
Kisan ulkopuolella erillisessä tapahtumassa Antero Joki rikkoi 
Free Immersionin syvyysennätyksen 70 m.
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LIITTEET
Liite 1. Budjettivertailu - tilinpäätös 2008

Sukeltajaliitto ry    BUDJETTIVERTAILU Budjetti TOTEUMA
2008 2008

Tekninen valiokunta Tulot 39 300 28 749
Menot 51 400 39 797
Yhteensä -12 100 -11 048

Nuorisovaliokunta Tulot 29 737 29 667
Menot 42 307 34 807
Yhteensä -12 570 -5 140

Räpyläuintivaliokunta Tulot 33 300 13 049
Menot 48 300 21 731
Yhteensä -15 000 -8 682

Turvallisuusvlk Tulot 13 420 19 215
Menot 21 840 28 285
Yhteensä -8 420 -9 070

Uppopallovaliokunta Tulot 9 450 6 426
Menot 28 890 19 267
Yhteensä -19 440 -12 841

Vapaasukellusvaliokunta Tulot 14 350 10 716
Menot 23 050 16 502
Yhteensä -8 700 -5 786

Sukelluskalastusvaliokunta Tulot 13 000 8 716
Menot 24 020 18 315
Yhteensä -11 020 -9 599

Tiedotustoiminta Tulot 2 500 2 500
Menot 33 500 32 554
Yhteensä -31 000 -30 054

Julkaisutoiminta Tulot 41 000 33 237
 Menot 96 000 98 091

Yhteensä -55 000 -64 854
Hallinto Tulot 385

Menot 313 800 301 163
Yhteensä -313 800 -300 778

Kansainvälinen toiminta Menot 11 000 14 565
Yhteensä -11 000 -14 565

Varainhankinta Tulot 473 000 443 455
ei sisällä lehden tilausmyyntiä Menot 115 000 117 930

Yhteensä 358 000 325 525

Avustukset Tulot 135 000 131 000
Yhteensä 135 000 131 000

Tilikauden tulos Tulot 804 057 727 115
Menot 809 107 743 007

-5 050
Poistot hallinnossa

TILIKAUDEN TULOS -5 050 -15 892

Budjettivertailussa kokonaistuotot ja kokonaiskulut ovat   58.631,-   euroa suuremmat kuin tuloslaskelmassa. Ero johtuu siitä,
että seuraavat erät on käsitelty kirjanpidossa tulon- ja menon oikaisuna ja budjettivertailussa tuottona ja kuluna:

Lisenssivakuutukset 46.090 € (kirjanpidossa tulon oikaisuna)
Ansiomerkkituotot 2.155 € (kirjanpidossa menon oikaisuna)
Ilmoitushankintakulut 10.389 € (kirjanpidossa tulon oikaisuna)
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Liite 2. Tasetiedot 2008

SUKELTAJALIITTO RY

TASE 1.1. 31.12.2008 1.1. 31.12.2007

V a s t a a v a a

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 1 434,58 883,74
Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 23 243,20 20 018,13
Pysyvät vastaavat yhteensä 24 677,78 20 901,87

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto omaisuus

Tavarat 59 051,90 51 581,98
Saamiset

Myyntisaamiset 4 506,60 8 972,92
Muut saamiset 0,00 200,63
Siirtosaamiset 22 250,65 27 730,93

Saamiset yhteensä 26 757,25 36 904,48
Rahat ja pankkisaamiset 143 507,76 157 554,21
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 229 316,91 246 040,67

Vastaavaa 253 994,69 266 942,54

V a s t a t t a v a a

OMA PÄÄOMA
Edellisien tilikausien ylijäämä 142 618,39 136 769,85
Tilikauden ali /ylijäämä 15 892,68 5 848,54
Oma pääoma yhteensä 126 725,71 142 618,39

PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset 24 026,00 23 363,00

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma

Ostovelat 37 549,06 26 316,44
Muut velat 24 329,00 5 923,47
Siirtovelat 41 364,92 68 721,24

Lyhytaikainen vieras pääoma 103 242,98 100 961,15

Vastattavaa 253 994,69 266 942,54



Liite 3. Tilintarkastuskertomus 2008




