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Tapahtumien ja koulutusten päivämäärät saattavat muuttua toiminta-
suunnitelmassa esitetystä. 

Ajan tasalle päivitetyt tapahtumatiedot löytyvät www.sukeltaja.fi 
-sivujen tapahtumakalenterista.
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Sukeltaminen 
on viileetä!

Innostunut

Sukella 
kunnolla!

Liikunnallisuutta 
tukeva

Kysy meiltä!
Hyvämaineinen

Homma toimii!
Luotettava

Tehdään se!
Mahdollistava

Tervetuloa!
Avoin

Tämä on 
meidän juttu!
Omaleimainen

Tämä me 
osataan!

Kannustava

Sukella ja elä!
Turvallinen

Liitto olemme me!
Osallistuva

Pelasta vesi!
Ympäristövaikuttaja

Jäsenet notkeiksi!
Aktivoi liikkumaan

Ruoto kuntoon!
Huolehtii kunnostaan

Kyllä lähtee!
Luotettava

Kuin kala 
vedessä!

Taitava

Elän ja 
sukellan!
Turvallinen

Sukellus 
seurassa sujuu! 

Järjestäytynyt

Silmät veden alla! 
Ympäristövaikuttaja

Tasapainoista 
keskustelua!

Vuorovaikutteinen

Kyvyt käyttöön!
Synergisoiva

Sukella missä 
haluat!

Verkostoituva

Osaamista 
äärirajoilla!
Asiantuntija

Liity 
silakkaparveen!
Yhteenkuuluvuus

Meillä kirkastuu!
Ympäristövaikuttaja

Yhdessä 
onnistumme!
Mahdollistava
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Hallitus
• edustaa jäsenistöä, vastaa toiminnasta ja 

taloudesta sekä toimii järjestön edunvalvo-
jana

• valvoo ja ohjaa harrastussukelluksen  
kehitystä

• valvoo ja ohjaa toiminnan laatua
• valvoo ja ohjaa eettisten sääntöjen noudat-

tamista
• valvoo ja ohjaa antidopingohjelman  

toteuttamista
• valvoo ja ohjaa tasa-arvon toteutumista 

Liiton toiminnassa
• päättää Liiton asiakirjojen julkisuudesta.

Liiton toimisto
• palvelee jäsenistöä
• pitää yhteyttä sidosryhmiin
• huolehtii Liiton taloudesta
• hallinnoi Liiton toimintaa
• tukee ammatillisesti valiokuntien toimintaa
• koordinoi pienkilpailulajien järjestämistä. 

Työvaliokunta
• suorittaa hallituksen sille antamat  

erillistehtävät.

Strategiavaliokunta
• tekee strategian valmistelutyötä ja seurantaa 

sekä muita erillistehtäviä.

Laitesukellus- ja turvallisuusvalio-
kunta
• kehittää sukellus turvallisuutta
• kehittää ja valvoo sukelluskoulutusta
• järjestää kouluttajakoulutusta
• järjestää ja koordinoi laitesukellustapahtu-

mia, -kilpailuja ja -seminaareja
• johtaa ja koordinoi sukellusturvallisuus- ja 

riskinhallintatyötä sekä Liitto- että seura-
tasolla

• kehittää sukeltajille sovellettua ensiapukou-
lutusjärjestelmää

• kehittää ja organisoi vapaaehtoisen pelastus-
palvelun sukellustoimintaa.

Nuorisovaliokunta
• kehittää sukellusturvallisuutta
• kehittää lasten ja nuorten toimintaa ja per-

hesukellusta
• järjestää ohjaaja- ja kouluttajakoulutusta
• järjestää yhteistyössä seurojen kanssa 

leikkimielisiä kilpailutapahtumia, leirejä ja 
muuta toimintaa.

Räpyläuintivaliokunta
• kehittää lajia
• kehittää ja ylläpitää kilpailujärjestelmää ja 

valmennusta
• tekee antidopingtyötä.

LIITON TavOITeTILa ja 
TOImINTa-ajaTuS

Tavoitetila

Sukeltajaliiton strategiassa sukeltaja on keskipis-
teessä. Sukeltaja on innostunut, taitava, luotettava 
ja turvallinen. Hän haluaa toimia järjestäytyneesti 
ja vaikuttaa ympäristöön positiivisesti. Sukeltaja 
myös huolehtii kunnostaan. Strategia määrittelee 
vision hyvästä sukellusseurasta ja hyvästä Sukel-
tajaliitosta, jotka toiminnallaan tukevat sukelta-
jaa.

Toiminta-ajatus

Sukeltajaliitto kokoaa sukeltajat yhteen edis-
tämään sukellusharrastuksen mahdollisuuksia ja 
toimimaan aktiivisesti vedenalaisen ympäristön 
puolesta. 

LIITON aRvOT
 

Sukeltajaliiton arvot ovat
• avoimuus
• vastuullisuus
• vaikuttavuus.

PaINOPISTeaLueeT 
vuONNa 2011
Toiminnan painopistealueet vuonna 2011 ovat 
edellisen vuoden tapaan:
• opetusmateriaalin uudistus
• sähköisen viestinnän kehittäminen
• Liiton koulutustarjonnan turvaaminen.

LIITON ORGaNISaaTIO

Liiton kevätkokous
• päättää jäsenmaksuista
• kuulee vuosikertomuksen ja päättää tileistä 

ja vastuuvapaudesta
• päättää ehdollepanotoimikunnan valitsemi-

sesta
• päättää muista asioista.

Liiton syyskokous
• päättää tulevan vuoden toimintasuunnitel-

masta
• päättää talousarviosta
• valitsee hallituksen jäseniä ja Liiton puheen-

johtajan erovuoroisten tilalle
• päättää muista asioista.
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Toimitussihteeri
• vastaa Sukeltaja-lehden sisällön kokoami-

sesta ja yhteyksistä kirjoittajiin
• toimii muun tiedottamisen tukena.

TaLOuS
Liiton varsinaisia rahoituslähteitä ovat
• jäsenmaksut ja osallistumismaksut
• tarvikevälitys  
• vakuutusmyynti
• ilmoitusmyynti
• yhteistyösopimukset
• valtionapu.

KOTImaISeT KOKOuS-, 
KOuLuTuS- ja 
NeuvOTTeLuPäIväT
Liiton edustaja osallistuu seuraaviin kokouksiin ja 
tilaisuuksiin:
• Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n vuosi- 

kokoukset 
• Nuori Suomi ry:n vuosikokoukset, neuvotte-

lut ja koulutuspäivät kutsuttaessa
• Suomen Kuntoliikuntaliitto ry:n vuosi- 

kokoukset
• Opetus- ja kulttuuriministeriön ja SLU:n 

järjestöpäivät
• Olympiakomitean valtuuskunnan kokoukset
• Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto 

ry:n vuosikokoukset ja hallituksen kokoukset 
• Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimi-

kunnan ja työvaliokunnan kokoukset
• lajiliittojen yhteiset koulutustilaisuudet 

(Järjestöjohdon osaamisohjelma)
• muut vuoden aikana järjestetyt kokous- ja 

koulutustilaisuudet harkinnan mukaan.

SeuRaTOImINNaN KeHIT-
TämINeN ja TuKemINeN
Seurojen toimintaedellytysten monipuolisuuden 
turvaamiseksi Sukeltajaliitto kehittää tasapuoli-
sesti ja pitkäjänteisesti kaikkia sukellusharrastuk-
sen osa-alueita. Liitto toimii jäsenseurojensa yh-
dyssiteenä ja edunvalvojana. Liiton ja seurojen 
sekä eri harrastemuotojen ja kilpailulajien välillä 
kehitetään tiivistä ja jatkuvaa vuorovaikutusta. 

Sukeltajaliitto seuraa sukelluksen kansain-
välistä kehitystä ja huolehtii seurojen tarvit-
semien palvelujen hankkimisesta, välittämisestä 
ja tuottamisesta. Liitto edistää sukellusseurojen 
perustamista ja tukee näiden toimintaa
• harjoittamalla valistus-, neuvonta- ja koulu-

tustyötä sekä suhdetoimintaa
• valvomalla harrastussukelluksen etua muun 

muassa lainsäädännössä, standardoinnissa 

uppopallovaliokunta
• kehittää lajia
• kehittää ja ylläpitää kilpailujärjestelmää ja 

valmennusta
• tekee antidopingtyötä.

vapaasukellusvaliokunta
• kehittää lajia
• kehittää ja ylläpitää kilpailujärjestelmää ja 

valmennusta
• kehittää sukellusturvallisuutta
• kehittää ja valvoo vapaasukelluskoulutusta
• tekee antidopingtyötä.

Sukelluskalastusvaliokunta
• kehittää lajia
• kehittää ja ylläpitää kilpailujärjestelmää ja 

valmennusta
• tekee antidopingtyötä.

TOImIHeNKILöT

Toiminnanjohtaja
• vastaa Liiton yleisjohdosta hallituksen ja 

työvaliokunnan ohjeiden mukaan 
• vastaa järjestö- ja yhteiskuntasuhteista
• toimii hallituksen ja työvaliokunnan esitteli-

jänä
• johtaa ja koordinoi Liiton viestintää
• hoitaa kansainvälisiä yhteyksiä.

Koulutuspäällikkö 
• johtaa Liiton koulutustoiminnan kehittämistä
• on valiokuntien käytettävissä koulutuksen 

asiantuntijana 
• osallistuu sukellusnormien ja standardien 

kehittämiseen
• toimii toiminnanjohtajan sijaisena.

Nuorisopäällikkö 
• johtaa nuorisotoiminnan alueellista ja val-

takunnallista kehittämistä
• on valiokuntien käytettävissä lasten ja  

nuorten toiminnan asiantuntijana.

jäsensihteeri
vastaa
• jäsenpalvelusta
• ATK-rekisteristä
• muista toimistotehtävistä.

järjestöassistentti
vastaa
• jäsenpalvelusta
• Liiton kotisivujen päivittämisestä
• muista toimistotehtävistä.
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aLueTOImINTa
Sukeltajaliitto kannustaa seuroja alueelliseen yh-
teistoimintaan ja pyrkii tuomaan seuroja tiiviim-
min mukaan Liiton toiminnan suunnitteluun.

 

aNTIdOPINGTOImINTa
Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan voi-
massa olevia urheilun antidopingsääntöjä. Liitto 
kehittää ja ylläpitää sukellusurheilun antidoping-
ohjelmaa. Kaikki Liiton edustusurheilijat ja val-
mentajat sitoutuvat kirjallisesti noudattamaan 
Liiton antidopingohjelmaa.

eeTTINeN Työ
Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan ja 
edistämään Sukeltajaliiton voimassa olevia eet-
tisiä sääntöjä.

Kirjallinen sitoumus eettisten sääntöjen nou-
dattamisesta on eräs myöntämiskriteeri seurojen 
ohjaaja- tai kouluttajakorteille. Sitoumus vaadi-
taan myös Liiton toimintaan osallistuvilta
• valiokuntien jäseniltä
• kouluttajilta
• valmentajilta
• muilta toimitsijoilta.

Mikäli toimintaan osallistuu alle 18-vuotiaita,  
sitoudutaan lisäksi noudattamaan lasten ja  
nuorten toiminnan eettisiä sääntöjä.

TaSa-aRvO
Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan ja 
edistämään tasa-arvoa ja tasapuolisia toimintata-
poja. Liiton ja sen jäsenseurojen toimintaan ovat 
tervetulleita kaikki sukelluksesta kiinnostuneet 
riippumatta etnisestä taustasta, sukupuolesta, 
uskonnosta tai maailmankatsomuksesta. 

Valiokunnat ohjaavat ja opastavat seuroja 
tasapuolisen toiminnan periaatteiden noudat-
tamisessa.

Sukelluskurssin pääsyvaatimukset täyttävän 

ja liikuntapaikkarakentamisessa 
• kehittämällä sukellusturvallisuutta
• tukemalla ja kehittämällä monipuolista 

kunto- ja kilpaurheilua sekä nuorisotoimintaa
• laatimalla ja valvomalla harrastussukelluk-

sen koulutus-, turvallisuus-, kilpailu-, pal-
kitsemis-, antidoping- sekä eettisiä ja muita 
sääntöjä

• julkaisemalla ja välittämällä seurojen tarvit-
semaa koulutus- ja tiedotusmateriaalia

• edustamalla jäseniään ulkomailla ja yl-
läpitämällä yhteyttä alan ulkomaisiin 
järjestöihin 

• tukemalla, ohjaamalla ja kannustamalla seu-
rojen vapaaehtoistyötä

• valvomalla ja kehittämällä sekä Liiton että 
seurojen järjestämän toiminnan laatua.

Sukeltajaliitto tukee seuroja niiden toiminnan ke-
hittämisessä. Liiton toimi- ja luottamushenkilöt 
ovat seurojen käytettävissä seuran toiminnan ke-
hittämisessä. 
• Seuroja avustetaan sääntöuudistusten 

laadinnassa ja muissa seuratoimintaan liit-
tyvissä asioissa. 

• Uusia seuroja avustetaan seuran perusta-
misessa.

• Sukeltajaliiton jäsenyyden hakemisprosessis-
sa avustetaan sekä seuroja että yhteisöjäse-
niksi pyrkiviä.

• Seuroja ohjataan ja neuvotaan erilaisten 
tukien hakemisessa.

• Seuroille annetaan käyttöön veloituksetta 
työkalu jäsenrekisterin ylläpitoon. 

• Tuplaturvavakuutuksen kautta Sukeltajaliiton 
jäsenseuroilla on voimassa vapaaehtoistyön-
tekijöiden tapaturmavakuutus ja toiminnan 
vastuuvakuutus. Jäsenten on mahdollista 
ottaa edullinen harrastesukeltajan tapatur-
mavakuutus. 

• SLU:n Teosto ja Gramex -lajiliittosopimusten 
mukaisesti seurat voivat tilaisuuksissaan 
esittää musiikkia ilman tekijänoikeuskor-
vauksia.

• Sukeltajaliitto tukee kattavia hylkytietoja 
sukeltajille antavan Hylyt.netin toimintaa. 

Tapahtuma aika Paikka vastuutaho
Hallituksen kokous, vuoden avaus (+vlk) 15.1. Helsinki Toiminnanjohtaja
Hallituksen kokous 5.3. Helsinki Toiminnanjohtaja
Hallituksen kokous 9.4. Helsinki Toiminnanjohtaja
Kevätkokous 9.4. Helsinki Toiminnanjohtaja
Suunnittelukokous (hallitus/valiokunnat) 3.9. pk-seutu Toiminnanjohtaja
Hallituksen kokous 4.9. pk-seutu Toiminnanjohtaja
Hallituksen kokous 15.10. Lappeenranta Toiminnanjohtaja
Syyskokous 16.10. Lappeenranta Toiminnanjohtaja
Hallituksen kokous 26.11. Helsinki Toiminnanjohtaja

LIITON ja HaLLITuKSeN KOKOuKSeT 2011
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Sukelluksen vuosikymmenet 
Suomessa

Sukeltajaliiton ja Suomen merimuseon yhteistyöl-
lä eri vuosikymmenten tärkeimpiä ja mielenkiin-
toisimpia sukellusvarusteita ja -laitteita kootaan 
Suomen merimuseon kokoelmiin. 

ympäristöprojekti  

Sukeltajaliiton ympäristöprojektiryhmä kehittää 
toimintaa, jossa sukeltajat voivat osallistua vesi-
ympäristön suojelemiseen ja sen tilan seurantaan 
sekä merialueilla että sisävesillä.

Sukeltajien apuvälineeksi Suomen vesillä sukel-
lettaessa toteutettua lajitunnistuslevyä mark-
kinoidaan. Ensimmäiselle levylle valmistellaan 
kaloja esittelevä jatkohanke.

Ympäristöön liittyviä, kahden illan tai yhden 
päivän mittaisia teemakoulutuksia järjestetään 
alueellisesti eri puolilla Suomea yhteistyössä 
ympäristöhallinnon virkamiesten kanssa.

STRaTeGIaTyö 
Strategiavaliokunnan toiminta jatkuu strategian 
jatkuvalla arvioinnilla. Hallitus määrittelee vuosit-
tain kriittiset menestystekijät.

maRKKINOINTI ja vIeSTINTä 
Liitto panostaa nopeaan ja luotettavaan tiedo-
tukseen. Liitto tiedottaa aktiivisesti jäsenseuro-
jen ja tiedotusvälineiden suuntaan. Viestinnällisiä 
tavoitteita ovat lajin, sukellusseurojen ja niiden 
toiminnan markkinointi sekä sukellusharrastuk-
sen tunnettuuden parantaminen.

Toiminnanjohtaja johtaa ja koordinoi Liiton 
viestintää. Koulutuspäällikkö ja nuorisopääl-
likkö vastaavat viestinnästä omilla sektoreillaan.  
Valiokuntiin nimetään viestintävastaavat.

Sisäisen tiedotuksen kanavat
• Sukeltaja-lehti
• www.sukeltaja.fi
• Norppaposti
• lajikohtaiset tiedotteet 
• seminaari- ja koulutustilaisuudet
• vuosikokoukset
• seura- ja aluekäynnit tarvittaessa/

pyydettäessä

Ulkoisen tiedotuksen kanavat
• Sukeltaja-lehti
• www.sukeltaja.fi
• Liiton esitteet
• messut ja muut vastaavat tilaisuudet
• seurojen tapahtumat
• lehdistötiedotteet /-tilaisuudet
• Urheilukalenteri
• TV ja radio
• SLU:n viestintäkanavat

henkilön on voitava osallistua koulutukseen 
tasapuolisesti. Jatkokoulutukseen voi osallis-
tua minkä hyvänsä kansainvälisesti hyväksytyn 
sukelluskoulutusorganisaation antaman riittävän-
tasoisen pohjakoulutuksen perusteella.

Hallitukseen ja valiokuntiin pyritään asettamaan 
ehdolle henkilöitä, jotka edustavat jäsenistöä 
tasapuolisesti sukupuolijakaumaltaan ja alueelli-
sesti sekä muulta taustaltaan.

Erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden eri-
tyistarpeet huomioidaan tapauskohtaisesti. 
Jokaiselle tarjotaan mahdollisuus vedenalaisiin 
elämyksiin omien fyysisten ja henkisten kykyjen 
puitteissa.

LaSTeN ja NuORTeN 
KILPaILuTOImINTa
Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan ja 
edistämään Lasten ja nuorten kilpailutoiminnan 
suosituksia.

Nuorisovaliokunta ohjaa kilpailutoimintaa 
järjestäviä valiokuntia ja seuroja suositusten 
seuraamisessa.

Kilpailutoiminnasta vastaavat valiokunnat si-
toutuvat
• noudattamaan Lasten ja nuorten kilpailu-

toiminnan suosituksia
• ohjaamaan kilpailutoimintaa järjestäviä 

seuroja Lasten ja nuorten kilpailutoiminnan 
suositusten noudattamisessa.

ymPäRISTöN ja vedeN-
aLaISeN KuLTTuuRI-
PeRINNöN SuOjeLu
Sukeltaminen tarjoaa elämyksiä, joihin luonto 
kuuluu oleellisena osana. Sukeltajaliitto ja sen 
jäsenet sitoutuvat tukemaan ja edistämään sukel-
tajien vastuuntuntoista vesistöjen ja vesialueiden 
käyttöä sekä ympäristönsuojelua. 

Koulutuksessa ja sukellustapahtumissa otetaan 
huomioon ympäristökysymykset.

Seuroja kannustetaan kehittämään ympäristö-
asioihin liittyvää yhteistyötä alueensa ympäristö-
viranomaisten ja muiden ympäristöalan sidos-
ryhmien kanssa.

Sukeltajaliiton jäseniä ohjataan toimimaan 
Liiton ympäristöohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Sukeltajaliitto ja sen jäsenet sitoutuvat kun-
nioittamaan laivanhylkyjä ja muita veden alle jou-
tuneita kulttuurimuistomerkkejä.
• Hylkyjä ei vahingoiteta.
• Hylkyjen läheisyyteen ankkuroitaessa ollaan 

erityisen varovaisia.
• Hylyistä ei nosteta esineitä ilman hylyn 

omistajan lupaa.
• Uudesta hylkylöydöstä tehdään aina asian-

mukainen ilmoitus viranomaisille.
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liitto (SUH) 
• Urheilutyönantajat
• Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa)

muita sidosryhmiä
• Association Internationale pour le  

Développement de l’Apnée (AIDA)
• Divers Alert Network (DAN)
• Liikunnan kehitysyhteistyö, Liike
• Maa- ja metsätalousministeriö
• Meriturva
• Merivoimat
• Metsähallitus
• Museovirasto
• Meriarkeologian yksikkö
• Suomen merimuseo
• National Association of Diving Instructors 

(NAUI)
• Opetus- ja kulttuuriministeriö
• Pelastusopisto
• Sisäasiainministeriö
• Sukellusmatkailualan toimijat
• Sukellustarvikeliikkeet
• Suomen Antidopingtoimikunta ADT
• Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK)
• Suomen Punainen Risti (SPR)
• Suomen Sukellus- ja ylipainelääketieteellinen 

yhdistys (SSLY)
• Suomen ympäristökeskus SYKE
• Turvatekniikan keskus Tukes
• Ulkoilufoorumi
• Urheiluopistot
• Ympäristöministeriö

KaNSaINväLINeN TOImINTa

Liitto on täysivaltaisena jäsenenä kansallisten 
sukellusliittojen kattojärjestössä CMAS:ssa ja Eu-
roopassa toimivien harrastussukellusorganisaati-
oiden järjestössä EUF:ssä. Liitto on Myös CMAS 
Europen jäsen.

Liitto pitää jatkuvaa yhteyttä pohjoismaisiin liit-
toihin; kokouksia järjestetään vuosittain.

Liitto seuraa alan kansainvälistä kehitystä osal-
listumalla kansainvälisiin tapahtumiin.

Liitolla on kansainvälisiä tuomareita uppopal-
lossa, räpyläuinnissa ja vapaasukelluksessa sekä 
edustaja AIDA:n koulutusvaliokunnassa.

Kimmo Lahtinen toimii AIDA:n puheenjohtaja-
na vuoden 2010 alusta alkaen.

Liiton koulutuspäällikkö toimii NAUI:n alue-
edustajana (NAUI Regional Representative) 
Suomessa.  

Sukeltaja-lehti

Sukeltaja-lehti jaetaan jäsenetuna Sukeltajaliit-
toon kuuluvien seurojen jäsenille. Lisäksi lehteä 
levitetään irtonumeromyyntiin Akateemisiin kir-
jakauppoihin kautta maan. 

Sukeltaja-lehden sisällön suunnittelusta vastaa 
toimitusneuvosto. Toimitussihteeri kokoaa ainei-
ston ja tilaa jutut, pitää yhteyttä lehden sidos-
ryhmiin ja toimii myös Liiton muun tiedotuksen 
tukena. Ilmoitusmyynti on ulkoistettu. Lehden 
toteuttaa vuosina 2010–2012 ulkopuolinen vies-
tintäyritys, Kumppania Oy. 

Lehden toimitusneuvoston vastuulla on myös 
sukelluskuvauksen kilpailutoiminta. Sukellusku-
vauksen SM-kilpailut järjestetään vuosittain, ja 
toimitusneuvosto vastaa PM-kilpailujen järjeste-
lyistä joka neljäs vuosi. Vuoden Sukelluskuvan 
vuonna 2010 ottanut kilpailija lähetetään kilpaile-
maan kansainväliseen sukelluskuvauskilpailuun.

Suhdetoiminta

• neuvottelut 
• yhteistyökumppaneiden huomioiminen
• huomionosoitukset
• seurojen merkkipäivät 
• Sukeltaja-lehden vapaakappaleet

Seurojen tiedotustoiminnan 
tukeminen

Seurojen esilläoloa paikallisissa Suomi Vesillä 
-tapahtumissa tai vastaavissa tuetaan tarjoamal-
la käyttöön esitteitä ja muuta PR-materiaalia.
Seuroilla on mahdollisuus laittaa järjestämistään 
tapahtumista ja koulutuksista ilmoitus
www.sukeltaja.fi-sivujen tapahtumakalenteriin. 

KOuLuTuSmaTeRIaaLIN 
TuOTaNTO
Uudistetaan laitesukelluskurssien oppikirjama-
teriaali. Julkaistaan porrastetusti vuosien 2010– 
2012 aikana erilliset oppikirjat eri kursseille.

SIdOSRyHmäT

jäsenyydet
• Confédération Mondiale des Activités  

Subaquatiques (CMAS)
• CMAS Europe
• European Underwater Federation (EUF)
• Nuori Suomi
• Suomen Kuntoliikuntaliitto, Kunto 
• Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU)
• Suomen Olympiakomitea
• Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastus-



10

NuORISOvaLIOKuNTa

Nuorisovaliokunta koostuu valiokunnasta ja kah-
desta työryhmästä: liittokouluttajat ja lajien asi-
antuntijat. Liittokouluttajat kehittävät Sukelta-
jaliiton snorkkelisukelluskoulutusta ja toimivat 
ohjaaja- ja kouluttajakursseilla kouluttajina. 

Vuonna 2011 järjestettävä Your Move –tapahtu-
ma on yksi vuoden kohokohdista. Snorkkelisukel-
luskoulutuksen ja lasten ja nuorten seuratoimin-
nan tueksi tuotetaan materiaalia.

Lajin kehittäminen
• Your Move 2011
• Snorkkelisukelluskirja ja materiaalituotanto

Ohjaaja- ja kouluttajakoulutus
• Sporttiohjaaja-päivät

 - Ohjaajille suunnattu sukelluskuvauksen 
ja sukelluskalastuksen lajiesittely val-
mennusnäkökulmasta Kuusankoskella 
15.–16.01.2011. 

• Norppaohjaajakurssi, 18.–20.2011
• Snorkkelisukelluskouluttajakurssi, syyskuu
• Norppaohjaajakurssi, lokakuu
• Kuuttiohjaajakurssi, marraskuu
• Ohjaajien infopäivä, elokuu
• Ohjaajien ensiapukurssi, DAN BLS Provider

valiokunnan sisäinen koulutus 
(osaamisen kehittäminen)
• kouluttajakoulutus
• DAN DFR -Provider koulutus uusille koulut-

tajille, nykyisten liittokouluttajien ensiaputai-
tojen ylläpito

• kouluttajakoulutuksen teemapäivä yhdessä 
muiden koulutusta järjestävien valiokuntien 
kanssa

Kehittämishankkeet
• Sinettiseurat
• Uusien sinettikriteerien käyttöönotto
• Auditoinnit alkuvuodesta
• Sinettiseurojen yhteinen tapaaminen syksyllä
• Nuorten Ryhmä
• Your Move 2011
• Materiaalit

 - Materiaalin kääntäminen ruotsiksi
 - Nuoren Sukeltajan Opas
 - Ohjaaja- ja kouluttajakurssien materiaa-

lien yhdenmukaistaminen ja päivitystyö 
jatkuu (liittokouluttajat ja nuorisopääl-
likkö)

 - Snorkkelisukelluksen jatkokurssin  
viimeistely

 - Nuorisovastaavan opas
 - Nuoret Pinnan Alle –materiaalin uusin-

tapainos
 - Yhtenäiset pohjat kurssien todistuksille
 - Taitomerkit

• Uusi kurssi
 - Snorkel Rescue Diver -kurssimateriaali

Tapahtumat
Norpparallit ja norppaleiri järjestetään 
yhteistyössä seurojen kanssa.
• Norpparalli keväällä
• Norpparalli syksyllä
• Valtakunnallinen Norppaleiri
• Kansainvälinen Norppaleiri, Tanska
• Your Move 2011

Tiedotus
Valiokunta tiedottaa
• Norppaposti
• Kouluttajaposti
• Liiton internetsivut

Kokoukset
• Nuorisovaliokunta
• Nuorten ryhmä
• Liittokouluttajat
• Yhteiset kokoukset ja palaverit



11

Tapahtuma aika Paikka Osallistuja- 
tavoite

vastuutaho

Sporttiohjaajapäivät 15.–16.1. Kuusankoski 10 Valiokunta ja 
asiantuntijaryhmä

Norppaohjaajakurssi 18.–20.2. Varala 15 Valiokunta
Kouluttajakoulutuksen 
teemapäivä 
liittokouluttajille

avoin avoin Nuorisovaliokunta, 
laitesukellus- ja 
turvallisuvaliokunta

Ohjaajien infopäivä
ja DAN BLS -kurssi

elokuu Lahti 30 Valiokunta

Snorkkelisukellus-
kouluttajakurssi

syyskuu avoin 5 Valiokunta

Sinettitapahtuma syys-lokakuu Helsinki Valiokunta ja Nuori 
Suomi

Norppaohjaajakurssi lokakuu Varala 15 Valiokunta
Kuuttiohjaajakurssi marraskuu Pääkaupunkiseutu 5 Valiokunta
Norpparalli kevät 150
Norpparalli syksy 150
Norppaleiri 5.–7.8. Nurmijärvi 50 Keski-Uudenmaan 

Sukeltajat
Kansainvälinen leiri heinäkuu Tanska
Nuorten laitesukellusleiri kesä-heinäkuu Nuorten ryhmä
Your Move 2011 27.5.–1.6. Helsinki Nuorten ryhmä

Tapahtumakalenteri
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uPPOPaLLOvaLIOKuNTa 

Seurojen uppopallon harrastus- ja kilpatoimintaa 
tuetaan luomalla valmennusmateriaalia sekä tie-
dottamalla vielä pelaamattomille seuroille lajin 
pelaamisen mahdollisuuksista. Sarjatoimintaa 
päivitetään kannustamaan sekä vanhoja että 
uusia joukkueita aktivoimaan sekä kehittämään 
pelaamistaan. Nämä seikat näkyvät suoraan 
nuorien harrastusmäärissä sekä lajin parissa py-
symisessä. 

Maajoukkueille tarjotaan riittävät resurssit py-
symään kansainvälisessä kärjessä. 

Painopisteet
• III-tason valmentajamateriaalin luominen
• seurojen kannustaminen ja auttaminen 

luomaan seuraan aktiivinen harrastus- ja 
kilpailutoiminta

Kilpailutavoitteet
• Miesten maajoukkueen finaalipaikka ja nais-

ten maajoukkueen mitalisija MM-kilpailuissa
• Nuorten maajoukkueen finaalipaikka Nordic 

Junior cup -turnauksessa

Nuorisotoiminta

Valiokunta 
• luo III-tason valmennusmateriaalin seuroille 

luomaan harraste- ja kilparyhmiä
• järjestää kolme nuorisoleiriä, jotka on suun-

nattu uppopalloa aloitteleville nuorille.

valmentajakoulutus

• Valiokunta kouluttaa nuorten maajoukkue-
valmentajia SLU:n alueellisilla valmentaja-
kursseilla.

• Seuratason valmentajille ja ohjaajille mark-
kinoidaan SLU:n koulutusta

• III-tason valmentajamateriaali luodaan
• III-tason valmentajakurssin testikurssi pide-

tään

Tuomarikoulutus

• Uudistetaan tuomariluokitukset ja yksinker-
taistetaan tuomarijärjestelmää

• Järjestetään jatkuvaa tuomarikoulutusta 
kursseina

• Tuomarikortin pysyminen edellyttää aktiivista 
tuomarointia sekä tuomaripäivillä käyntejä

• Tuomarikoulutukset toimivat pääosin ti-
lauskursseina

Kilpailut

• Kansallisissa sarjoissa pelataan uudistettu 
SM-sarja, seniorien SM-sarja, sekä A- ja B-
nuorten SM-sarjat. 

• Valiokunta lähettää osanottajina miesten ja 
naisten joukkueet MM-kilpailuihin Kolumbi-
aan. Nuorten joukkue lähetetään avoimiin 
PM-kisoihin Ruotsiin.

• kansallisten aikuisten mestaruussarjojen 
voittajia esitetään osallistuvan CMAS:n 
seurajoukkueiden mestareiden turnaukseen.

Tiedotus

• Sukeltaja-lehti  
• www.sukeltaja.fi
• uppopallon keskustelufoorumi www.uppo-

pallo.tk

Kokoukset

Valiokunta kokoontuu vähintään 4 kertaa ja pitää 
tarvittaessa lisäkokouksia.

Valiokunnan edustajat osallistuvat pyynnöstä 
muiden valiokuntien kokouksiin ja kutsuvat omiin 
kokouksiin tarvittaessa edustuksen muista valio-
kunnista.
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Tapahtumakalenteri

Tapahtuma aika Paikka Osallistujatavoite vastuutaho
Naisten MJ-leiri 8.–9.1. Riihimäki 26 J. Honkanen
SM-sarja
 

22.1.  130 J. Hovikorpi
 

Naisten MJ-leiri 22.1. 25 J. Honkanen
SM A, B, seniorit 29.1.  80 J. Kokkola
Naisten MJ-leiri 5.–6.2. Tampere 26 J. Honkanen
SM-sarja 12.2. 130 J.Hovikorpi
Miesten MJ-leiri 19.–20.2. Tampere 26 M. Enberg
Harjoitusmaaottelut 26.–27.2. Tukholma 37 M. Enberg
Naisten MJ-leiri 5.–6.3. Tampere 37 J. Honkanen
SM A, B, seniorit 12.3.  80 J. Kokkola
Naisten MJ-leiri 19.–20.3. Tampere 26 J. Honkanen
SM-sarja
  

26.3.  130 J. Hovikorpi
 

Naisten MJ-leiri 2.–3.4. Tampere 26 J. Honkanen
SM loppuottelut 9.4. 80 J. Hovikorpi
Naisten MJ-leiri 7.–8.5. Vaasa 26 J. Honkanen
Miesten MJ-leiri 13.–15.5. Kotka 26 M. Enberg
Naisten MJ-leiri 28.–29.5. Vierumäki 26 J. Honkanen
Miesten MJ-leiri 4.–5.6. Riihimäki/

Helsinki
26 M. Enberg

Naisten ja miesten MJ-
leiri

18.–19.6. Riihimäki 52 J. Honkanen/M. 
Enberg

Miesten MJ-leiri 2.–3.7. Riihimäki 26 M. Enberg
Naisten MJ-leiri 9.–10.7. Riihimäki 26 J. Honkanen
Miesten MJ-leiri 16.–17.7. Helsinki 26 M. Enberg
Naisten MJ-leiri 23.–24.7. Riihimäki 26 J. Honkanen
CMAS Games 26.7.–10.8. Kolumbia 37 R. Riikonen
III-tason valmentaja-
kurssi

syys-lokakuu  25 UPVK

III-tason valmentaja-
kurssi

syys-lokakuu  25 UPVK
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RäPyLäuINTIvaLIOKuNTa

Valiokunta huolehtii räpyläuinnin kilpailutoimin-
nasta ja kouluttaa nuoria lajin pariin. 

Painopisteet
• nuoriso- ja kilpailutoiminta
• kansainvälinen toiminta

Kilpailutavoitteet
• osallistuminen nuorten EM-kisoihin. Yksi  

mitali ja kaksi finaalipaikkaa kilpailuissa.
• osallistuminen CMAS GAMES MM-kisoihin. 

Kolme finaalipaikkaa kilpailuissa. 
• hyvä menestyminen World Cup -kilpailuissa.

Lajin kehittäminen

Valiokunta
• vie lajitietoutta seuroihin järjestämällä alu-

eellisia esittelytilaisuuksia
• esittelee lajia uimaseuroille
• välittää harjoitus- ja kilpailuvarusteita seuro-

jen ja kilpailijoiden tarpeisiin
• uusien aloittelevien uimareiden koulutus ja 

leiritys

Kehittämishankkeet

Valiokunta
• kehittää yhteistyötä muiden valiokuntien 

kanssa
• osallistuu yhteisiin tapahtumiin mahdol- 

lisuuksien mukaan
• antaa kilpailuja järjestäville seuroille  

tuomarikoulutusta

Tapahtumat

Koulutus- ja valmennusleirit

Valiokunta
• järjestää A-maajoukkueelle yhden ja koko 

maajoukkueelle kaksi leiriä sekä viikonlop-
puleirejä

• järjestää alkusyksyllä norppaohjaajille, val-
mentajille ja uimareille lajiin tutustumis- ja 
valmennusleirin.

Kilpailut

Valiokunta
• järjestää räpyläuintikilpailuja 
• antaa kansainvälisesti parhaille uimareille 

mahdollisuuden osallistua johonkin World 
Cup -kilpailuun

• järjestää SM- / Finnish Open kilpailut 
• lähettää joukkueet nuorten EM-kilpailuihin 

sekä CMAS GAMES MM-kilpailuihin 

Tiedotus

• sähköpostilistat räpyläuinnista kiinnostuneille
• www.sukeltaja.fi ja Liiton kilpailulajien yh-

teiset info- ja tulossivut
• Sukeltaja-lehti 
• norppaposti
• lisää lajista kiinnostuneet uimaseurat sähkö-

postilistalle

Kokoukset

Valiokunta kokoontuu SM-kilpailujen ja leirien 
yhteydessä sekä pitää puhelinkokouksia tarpeen 
mukaan.
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Tapahtuma- ja kilpailukalenteri

Tapahtuma aika Paikka Osallistuja-
tavoite vastuutaho

SM - Finnish 
Open kilpailut 5.–6.3.  Tampere 100 valiokunta 

World Cup avoin avoin 8 valiokunta

Maajoukkueleiri 31.3.–3.4. Vuokatti 20 Janne Toivola

NS-kilpailut 3.4. Vuokatti 20 avoin

Aloittelijoiden ja 
ohjaajien leiri avoin Keski-Suomi 15 valiokunta

Lajin esittely huhtikuu avoin 20 valiokunta

NS-kilpailut toukokuu avoin 25 avoin

Huippujen leiri kesäkuu avoin 10 valiokunta

Nuorten EM-
kilpailut 

kesäkuu-
heinäkuu avoin 7 valiokunta

MM-kilpailut heinäkuu Kolumbia 6 valiokunta

Aloittelijoiden ja 
ohjaajien leiri

syyskuu-
lokakuu Etelä-Suomi 20 valiokunta

Maajoukkueen 
syysleiri 20.–23.10. Kirkkonummi 25 valiokunta

NS-kilpailut 23.10. Kirkkonummi 30 avoin

Lajiesittelyjä avoin avoin 20 valiokunta

NS-kilpailut 26.11. Tampere 30 TaUrsu+RRDC / Turkka
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vaPaaSuKeLLuSvaLIOKuNTa

Valiokunta kehittää vapaasukelluksen kilpailutoi-
mintaa ja koulutusjärjestelmää ja tukee muuta 
sukelluskoulutusta.
 

Painopisteet
• vapaasukelluksen koulutusohjelman ja  

-materiaalin kehittämisprojekti

Kilpailutavoitteet
• MM-kisoissa (vuoden 2011 kisat yksilökil-

pailuna) 2 pistesijaa (sijoittuminen 6 par-
haan joukkoon)

valiokunnan kokoonpano 2011

• Jonerik Ekström, puheenjohtaja, maajouk-
kuetoiminta

• Simo Kurra, varapuheenjohtaja, koulutusvas-
taava, AIDA-yhteyshenkilö

• Ville Autti, koulutus
• Ingela Karlsson, Ahvenmaan yhteyshenkilö
• Mikko Pöntinen, maajoukkuetoiminta
• Timo Pöntinen, tiedostus, markkinointi
• Juha Nurminen, kotimaan kilpailutoiminta

Kilpailut

• Valiokunta lähettää osanottajat yksilölajien 
MM-kilpailuihin 2011. Tavoitteena on saada 
5–6 kilpailijaa osallistumaan kisoihin.

• Valinnat osallistujista tehdään 3 kk ennen 
kisoja maajoukkuerinkiin osallistuneista 
sukeltajista.

• Valintakriteereinä käytetään yksilölajien suo-
rituksia kausilta 2010–2011.

• Lisäksi tai vaihtoehtoisesti (jos kisat ovat 
liian kalliit) maajoukkue voi kilpailla muissa 
korkean profiilin kansainvälisissä kisoissa.

Valiokunta järjestää Suomen mestaruuskilpailut 
allaslajeissa maaliskuussa sekä AIDA-syvyyskil-
pailut heinäkuussa.

Leirit

• Valiokunta järjestää yhden avovesileirin 
heinäkuussa. Leirin yhteydessä järjestetään 
viimeisenä päivän avovesikilpailu.

• Vuonna 2011 maajoukkueelle järjestetään 2 
leiriä, yksi hallileiri alkutalvesta ja avovesilei-
ri syksyllä.

Koulutus

Valiokunnan koulutuksellinen päätavoite on vuon-
na 2011 saada koulutettua uusia vapaasukellusk-
ouluttajia. Vaihtoehtoina ovat kurssin järjestämi-
nen suomessa ulkomaisen kouluttajan kanssa 
tai mahdollisesti kouluttajakandidaattien koulut-
tautuminen ulkomailla jos se on järkevämpää 
taloudellisesti. Kouluttajakurssin järjestäminen 
on haasteellista aikatauluvaatimusten takia, jo-
ten jos kumpikaan ei onnistu, järjestetään AIDA4 
-kurssi (apukouluttajakurssi).

Valiokunta kehittää edelleen kouluttajan tuki-
materiaalia ja tekee yhteistyötä AIDA:n kanssa.

Vuoden lopussa järjestetään kouluttajaleiri, 
jossa aktiivisille kouluttajille päivitetään uusinta 
tietoa ja käydään läpi esim. muuttuneet koulut-
tajamateriaalit ja käytännöt, sekä pyritään tarjo-
maan syventävää tietoa jollain kouluttautumisen 
erityisalueella (esim. esiintymistaito tmv teema).

Tiedotus

• Sukeltaja-lehti
• www.freedivingfinland.net
• Freediving Team of Finland ry:n keskustelu-

palsta
• Freediving Team of Finland ry:n sähköposti-

lista
• tiedotusvälineet
• Norppaposti
• www.sukeltaja.fi
• esiintyminen yleisissä tiedotusvälineissä

Sähköisen tiedotuksen painopiste siirtyy kotisivu-
uudistuksen myötä sukeltaja.fi-sivulle.

Kokoukset

Vapaasukellusvaliokunta kokoontuu keskimäärin 
kerran kvartaalissa (3 kk). Kokoukset voidaan 
pitää puhelinkokouksina. Syksyllä järjestetään 
ns. huippukokous, johon kutsutaan maan aktii-
visten sukeltajien joukkoa pohtimaan yhdessä 
ensi vuoden linjauksia ja pyritään uudistamaan 
valiokunnan miehitystä.
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Tapahtuma- ja kilpailukalenteri

Tapahtuma aika Paikka Osallistuja-
tavoite vastuutaho

 Liiton avauskokous (PJ) tammikuu Pj

 Maajoukkueen hallileiri helmikuu Kouvola 10 Timo ja Mikko 
Pöntinen

Lähikouluttajakurssi (tai AIDA4) 
vkl1 pool maaliskuu Tampere 5 Simo Kurra

 SM-kisat (halli) maaliskuu Paimio 20 Ville Autti
Lähikouluttajakurssi (tai AIDA4) 
vkl2 pool huhtikuu Espoo 5 Ari Kylmä

”Starakurssi” toukokuu Espoo 10 Jonerik Ekström
Lähikouluttajakurssi (tai AIDA4) 
vkl3 ow kesäkuu Jyväskylä 5 Kimmo Lahtinen

Syvyysleiri/kisat heinäkuu Asikkala 20 Antero Joki ja Juha 
Nurminen

AIDA yksilö MM avoin avoin 6 Timo Pöntinen
Maajoukkueen Syvyysleiri + 
valiokunnan huippukokous syyskuu Leppävirta 10 Simo Kurra

Kouluttajapäivät loka-marraskuu Espoo 10 Simo Kurra
Valiokunnan aloituspalaveri joulukuu Helsinki 6 Pj
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SuKeLLuSKaLaSTuS-
vaLIOKuNTa 

Valiokunta vastaa harrastus- sekä kilpailutoimin-
nan järjestämisestä ja lajin kehittämisestä 
Suomessa. Valiokunta pitää huolta siitä, että 
kilpailu- ja turvallisuussäännöt sekä kilpailujen 
järjestelyohjeet ja tulosseuranta ovat ajan tasalla 
ja vastaavat rajusti kasvavan harrastajamäärän 
vaatimuksia. Valiokunta seuraa kansainvälistä 
kehitystä, ylläpitää suhteita eri maiden sukellus-
kalastusjärjestöihin ja tukee kansainvälisiin kil-
pailuihin osallistumista.

Painopisteet
• kilpailutoiminnan kehittäminen
• nuorisotoiminnan kehittäminen ja seurojen 

nuorisointrot
• lajin esittely seuroille/kouluttajille
• lajidokumentointi sekä lajin tunnettuuden 

lisääminen 
• tieteellinen yhteistyö Merentutkimuslaitoksen 

kanssa
• kalastuslain muutosprosessi
• harrastuksen turvallisuuden lisääminen 

vapaasukelluskoulutuksen avulla

Kilpailutavoitteet
• Sijoittuminen kymmenen parhaan maan 

joukkoon EM-kilpailuissa. 
• Kristiansund Cup -kilpailuissa yksi kilpailija ja 

yksi joukkue kolmen parhaan joukkoon. 
• PM-kilpailujen yksilö- ja joukkuekilpailun 

voitto

Kilpailut

Tavoitteena on pitää Suomi Pohjois-Euroopan 
johtavana sukelluskalastusmaana.

Valiokunta
• kehittää kilpailu- ja turvallisuussääntöjä 
• kouluttaa uusia seuroja kilpailujen 

järjestäjiksi
• lähettää seurajoukkueita eurooppalaisiin 

kilpailuihin
• lähettää osallistujia Viron mestaruuskilpailui-

hin 
• tukee maajoukkueen osallistumista kansain-

välisiin CMAS-kilpailuihin
• perustaa junioripaikan arvokilpailuihin. 

Rankingin paras, samana vuonna 23 täyt-
tävä tai nuorempi (yli 15-vuotias) kilpailija 
lunastaa paikan.

EM-kilpailut
• EM-kilpailut syksyllä 2011, ilmeisesti Espan-

jassa, ovat kauden kilpailullinen päätavoite.

• Joukkueen kokoonpano päätetään vuoden 
2010 kotimaan rankingkilpailujen sekä PM ja 
Kristiansund Cup -kilpailujen menestyksen 
pohjalta. 

• Kilpailullisten tavoitteiden lisäksi tavoitteena 
on myös syventää kansainvälisiä suhteita ja 
tuoda Suomea esiin sukellusmaana.

• Mikäli samaan aikaan järjestetään naisten 
EM-kilpailut, lähettää valiokunta yhden osal-
listujan.

Lajin kehittäminen

• Valiokunta varautuu harrastajamäärän ra-
juun kasvuun.

• Turvallisuussääntöjä ja ohjeita jaetaan seu-
roille ja lajista kiinnostuneille.

Lajin tunnettuutta parannetaan. Valiokunta
• järjestää lajiesittelyitä seuroille
• järjestää sukelluskalastusgaalan, jossa uusia 

harrastajia opastetaan lajiin
• perustaa yhteispohjoismaisen www-sivuston, 

jolla parannetaan yhteistyötä ja kommuni-
kaatiota Pohjoismaissa.

Nuorisotoiminta

Valiokunta kehittää lajia yhteistyössä nuoriso-
valiokunnan kanssa.
• Esitellään lajia nuorille ja heidän ohjaajilleen.
• Järjestetään introsukelluksia merelle nuori-

soryhmän kanssa.
• Kehitetään nuorille sopivia harrastusmuotoja.
• Järjestetään nuorisotapahtumissa harppuu-

na-ammuntoja allasolosuhteissa.
• Kiinnitetään huomiota 15-18-vuotiaiden 

harrastajien ja kilpailijoiden erikoistarpeisiin.
• SM-kilpailujen yhteydessä järjestetään  

nuorten/naisten SM-kilpailut.
• Valiokunta perustaa nuorisopaikan arvokil-

pailuihin.

Tiedotus
• Sukeltaja-lehti ja kansainväliset lehdet mm. 

Apnea
• lajin sisäinen tiedotus harrastajaseurojen 

välillä sähköpostitse
• www.teamkampela.com ja tilastot  

www.touhula.net
• www.sukeltaja.fi-sivuille sukelluskalastusosio
• www.nordicspearfishing.com, pohjoismaiden 

keskeinen tiedostus ja yhteys
• sanoma- ja aikakauslehdet
• radio ja TV
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Kokoukset

Valiokunta pitää vuoden aikana vähintään kaksi 
kokousta.

Tapahtuma- ja kilpailukalenteri

Kotimaa (alustava aikataulu)

Tapahtuma aika 
(alust.) Paikka  Osallistuja-

tavoite vastuutaho

Dödörens Cup kesäkuu Hanko 40 Team Kampela/Matti Pyykkö
Helsingin 
mestaruuskilpailu kesäkuu Helsinki

40
Team Kampela/Ville Lahikainen

Jaskan Muistokisa heinäkuu Sisävesi 35 Lahden Pingviinit/Pekka Niemelä
SM-kilpailut heinäkuu Hanko 55 Valiokunta + Calypso ry
Rauma Open elokuu Rauma 40 RMSK

Hanko Cup elokuu Hanko
40 Valiokunta/Kirkkonummen 

Calypso
Siika Cup syyskuu Kotka 40 Kotka
Sukelluskalastus 
Gaala syyskuu Hanko

80
Valiokunta

Nuorisointro-
sukellus I kevät avoin

20 Kirkkonummen Calypso/
Valiokunta

Nuorisointro-
sukellus II kevät avoin

20
SMS/Valiokunta

Vapaasukellus intro kesä Päijänne 10 Calypso/Kim Jaatinen

Huippukokous 2010
helmi-
maaliskuu Rauma

15
Valiokunta

Kansainväliset

Tapahtuma aika Paikka
 Osallistuja-
tavoite 
(suomalaisia)

vastuutaho Suomessa

Viron tasavallan 
mestaruuskilpailut kesäkuu Avoin

15
Team Kampela/Ville Lahikainen

Kristiansund cup elokuu Norja 15 Valiokunta
PM syyskuu Norja 10 Valiokunta
Silver Amphora syyskuu Bulgaria 5 Valiokunta

 EM-kilpailut  lokakuu Espanja  5 Valiokunta



20

LaITeSuKeLLuS- ja 
TuRvaLLISuuSvaLIOKuNTa

Valiokunta ylläpitää laitesukellusharrastuksen asi-
antuntijuutta seuraamalla uusimpia opetusmene-
telmiä ja perehtymällä sukellustekniikan ja 
-menetelmien uusimpaan kehitykseen. Valiokunta 
kehittää sukellusturvallisuutta, johtaa ja koordi-
noi sukellusturvallisuus- ja riskinhallintatyötä 
sekä Liitto- että seuratasolla, kehittää sukeltajille 
sovellettua ensiapukoulutusjärjestelmää ja kehit-
tää ja organisoi vapaaehtoisen pelastuspalvelun 
sukellustoimintaa. Valiokunta pyrkii ennakoimaan 
toimintaympäristön muutoksia.

Painopisteet
• kouluttajakoulutuksen kehittäminen
• sukelluslääketiedepäivien järjestäminen
• ensiapukoulutus
• erityisryhmien toimintatapahtuman 

järjestäminen
• viranomaisyhteistyön kehittäminen sukellus-

onnettomuustutkinnassa

Kansainväliset yhteistyökumppanit

Sukeltajaliiton laitesukelluskoulutusohjelmat kat-
tavat sekä CMAS:n että NAUI:n standardit.

valiokunnan kokoukset

Valiokunta kokoontuu 4–5 kertaa.

valiokunnan rakenne

Valiokunta nimeää alla mainituille osa-alueille 
valiokunnan jäsenistä vastuullisen henkilön, joka 
kokoaa itselleen sopivan työryhmän toteuttamaan 
toimintasuunnitelman mukaista tavoitetta. Koulu-
tuksen vastuualueilla työryhminä toimivat liittok-
ouluttajat. 
• kouluttajakoulutus
• DAN-koulutus
• Vapepa-sukellus
• tekniikkasukellus
• erityisryhmien sukellus
• tapahtumaraportointi
• sukellulääketiede
• sukellusonnettomuustutkinta
• kehittämisprojektit
• tiedotus

Seuratoiminnan tukeminen

Valiokunta järjestää kouluttajakursseja ja koulut-
tajien täydennyskoulutusta seurojen koulutus-
resurssien vahvistamiseksi. Valiokunta avustaa 
Vapepa-sukeltajakoulutuksessa, ensiapukoulutuk- 
sessa ja lähikouluttajakoulutuksessa niitä seu-
roja, joilla ei ole omia resursseja seuran sisäisen 
koulutuksen järjestämiseen.

Valiokunta järjestää
• laitesukelluskouluttajakurssin
• täydennyskoulutuskurssin
• CMAS nitroksikouluttajakurssin
• Gas Blender Instructor -kurssin
• sukelluslääketiedeseminaarin
• liittokouluttajatapaamisen
• Vapepa-sukeltajakurssin
• DAN-kouluttajakurssin
• DAN-ensiapukursseja tarpeen mukaan
• lajikoulutuksen VAK-täydennyskoulutukseen
• erityisryhmien toimintatapahtuman

Seurojen koulutustoiminnan aktivoimiseksi ja mo-
nipuolistamiseksi kouluttajille suunnatut kurssien 
tukimateriaalit (kurssien järjestämisohjeet, luen-
tokalvot, kouluttajien luentomuistiinpanot, teo-
riakokeet jne.), materiaalien päivitykset, ym. 
kouluttajan työkalut julkaistaan www.sukeltaja.
fi-sivujen kouluttajasivuilla  ilmaiseksi seurojen 
käyttöön.

erityisryhmät

Pyritään  varmistamaan, että erityisryhmien sukel- 
luksesta on riittävästi tietoa saatavilla sitä halu-
aville. Valiokunta on mukana Liiton internet-si-
vujen kehitystyössä ja valmiin olemassa olevan 
materiaalin työstämisessä oppaiksi/oppikirjoiksi. 
Järjestetään erityisryhmien toimintatapahtuma ja 
osallistutaan pyydettäessä seurojen järjestämiin 
esittelytilaisuuksiin.

vapepa

Valiokunta ylläpitää ja päivittää Vapepa-koulu-
tusmateriaalia. Valiokunta järjestää Vapepa-val- 
miuskouluttajien VAK –seminaarin yhdessä Vape-
pan keskustoimikunnan kanssa vastaten Vapepa-
sukelluskouluttajien ohjelmasta. Valiokunta kut-
suu kouluttajat tilaisuuteen. Valiokunta järjestää 
yhden Vapepa– sukeltajakurssin.  Valiokunta lisä- 
kouluttaa tarpeen mukaan uusia tehtävään sov-
eltuvia Vapepa–sukelluskouluttajia. Valiokunta 
pitää yllä aktiivista kanssakäymistä SPR:n ja 
Vapepa:n keskustoimikunnan kanssa.
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ensiapukoulutus

Valiokunta koordinoi Sukeltajaliiton ensiapukou-
lutusta. Valiokunta järjestää DAN ensiapukoulut-
tajakurssin. Sukeltajaliiton vuosina 2007-2009 
kouluttamat DAN-ensiapukouluttajat järjestävät 
jokainen vähintään yhden DAN-ensiapukurs-
sin, tai elleivät ole järjestäjänä, toimivat kou-
luttajana. Tavoitteena on n. 80 uuden henkilön 
DAN-ensiapukortitus sekä päivityskoulutuksen 
järjestäminen kaikille, joiden ensiapupätevyys 
vanhenee vuoden aikana.

Valiokunta kustantaa kahden sellaisen henkilön 
DAN-kouluttajakurssin, jotka sitoutuvat järjes-
tämään alueellista DAN-koulutusta. 

Laitesukelluksen erikoiskurssit

Viimeistellään sukellusturvallisuuskurssin ja kuiva- 
pukusukeltamisen kurssin kurssiohjelmat ja op-
pimateriaalit.

Tekniikkasukelluskoulutus

Jatketaan tekniikkasukelluskouluttajakoulutusta 
ja koulutusohjelmien ja materiaalien tuottamis-
ta. Keskitytään erityisesti intro to tech -kurssien 
järjestämiseen, jotka luovat perustan seuraavien 
tekniikkasukelluskurssien käymiselle. Hankitaan 
edelleen tietoa tekniikkasukelluksen alalta.

Liittokouluttajat ja valiokunnan 
sisäinen koulutus
• Liittokouluttajaverkostoon valittujen uusien 

kouluttajien mentorointia jatketaan.
• Pidetään liittokouluttajien ensiapupätevyys 

ajan tasalla.
• Liittokouluttajatyöryhmä järjestää yh-

teistyössä nuorisovaliokunnan liittokoulutta-
jien kanssa liittokouluttajatapaamisen.

Ilmanlaatuanalyysit

Pyritään käynnistämään uudelleen seuroille tar-
jottu ilmanlaadun analysointipalvelu.

Tapahtumaraportointi

Valiokunta käsittelee saapuneet raportit, yl-
läpitää raporttiyhteenvetoa ja tarvittaessa kon-
sultoi muita valiokuntia ja asiantuntijoita raport-
tikäsittelyssään. Kaikista saapuneista raporteista 
laaditaan palaute raportin laatijalle. Saapuneita 
raportteja käsitellään anonyymeina Sukeltaja-
lehdissä ja Sukeltajaliiton internetsivuilla. Teh-
dään yhteistyötä muiden Suomessa toimivien 

sukelluskouluttajien ja viranomaisten kanssa, po-
hjoismaisten liittojen kanssa, ja laajennetaan yh-
teistyötä tulevaisuudessa myös muiden kansain-
välisten tahojen kanssa.

Sidosryhmäyhteistyö

Valiokunta jatkaa ja kehittää sidosryhmäyh-
teistyötä mm. seuraavien tahojen kanssa:
• SPR
• Vapepa – keskusjärjestö
• Poliisi (Sisäasiainministeriö)
• Merivartiosto
• Pelastustoimi (SPEK, Sopimuspalokuntien 

liitto, Sisäasiainministeriö jne.)
• Sukelluslääkärit
• Kuluttajavirasto
• NAUI Europe
• DAN Europe
• Muut sukelluskoulutusjärjestöt

Tiedotus
• ylläpidetään, kehitetään ja päivitetään www.

sukeltaja.fi-sivujen laitesukellus- ja laite-
sukelluskoulutus -osioita.

• viedään ajankohtaisia asioita Liiton www-si-
vujen keskustelu- ja uutispalstoille ja blogiin.

• toimitetaan artikkeleita Sukeltaja-lehteen.
• Vapepan osalta www.vapepa.fi
• sidosryhmien tiedotuskanavat niiltä osin kuin 

aihe liittyy näihin
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Tapahtumakalenteri

Tapahtuma aika Paikka Osallistuja-
tavoite

vastuutaho

Laitesukelluskouluttajakurssi syys-lokakuu avoin 12 Kouluttajakoulutus-
työryhmä

Täydennyskoulutus syys-lokakuu avoin 6 Kouluttajakoulutus-
työryhmä

CMAS nitroksikouluttajakurssi elo-syyskuu avoin 4 Tekniikkasukellus-
työryhmä

Gas Blender Instructor 
-kurssi

maaliskuu avoin 8 Tekniikkasukellus-
työryhmä

Fitness and Bubbles 
-seminaari

29.–30.1. Helsinki 225 SSLY ja sukellus-
lääketiedetyöryhmä

Liittokouluttajatapaaminen toukokuu avoin 25 Liittokouluttajat, 
vapaasukellus-
valiokunta, 
nuorisovaliokunta

DAN-kouluttajakurssi kevät Etelä-Suomi 4 DAN-työryhmä
DAN-ensiapukurssit

koko vuosi Koko Suomi 80 DAN-työryhmä, 
DAN-liittokouluttajat

Vapepa-sukeltajakurssi
syksy avoin 10

Vapepa-työryhmä

VAK-täydennyskoulutus syksy Nynäs 10
Vapepa-työryhmä, 
Vapepan 
keskustoimikunta

Erityisryhmien 
tapahtumapäivä

kevät Helsinki 8 Erityisryhmien
sukeltamisen 
työryhmä
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www.sukeltaja.fi


