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Sukeltajaliiton hallituksen tärkein tehtävä on asioiden linjaaminen. Hallituksen jäsenille määritellään omat
vastuualueensa vuotuisessa tammikuun avauskokouksessa. Näiden tehtävien lisäksi kaksi aiemmin
määriteltyä erityisaluetta, ympäristö ja strategia, on nykyisin sisällytetty koko hallituksen tehtäviin.
Periaate linjauksien tekemiselle tehdään aina edellisen vuoden aikana. Tarkastellaanpa vuotta 2012. Viime
vuoden kesän aikana hallitus ja valiokunnat linjasivat omat painopistealueensa tälle vuodelle. Syyskuussa
budjettiehdotus saatiin kasaan, ja lokakuussa se esiteltiin ja hyväksytettiin syyskokouksella. Samoin vuoden
2012 toimintasuunnitelma ja painopistealueet kirjattiin. Ja vaikka nyt on alkuvuosi tätä kirjoittaessa, niin
mietimme hallituksessa jo tulevaa. Näinhän se menee, asioita pitää osata ennakoida, ja tarpeita tulee ottaa
huomioon. On tärkeää muistaa, että kaikki painopistealueiden, budjetin ja strategian linjaukset tehdään
sen perusteella, mitä jäsenistömme esittää. Yhteisistä tarpeista luodaan suuntaviivat tulevalle.

Mihin olemme viimeksi keskittyneet?
Vuoden 2011 painopistealueet olivat opetusmateriaalin tuotanto, sähköisen viestinnän kehittäminen sekä
Liiton koulutustarjonnan turvaaminen. Opetusmateriaalilla ei tarkoiteta vain kurssikirjoja, vaan myös
esimerkiksi lajintunnistuslevyjä. Kaikille jotakin, on sitten kyse peruskurssilaisesta tai kaasun sekoittamisen
materiaalista. Liiton pyrkimys on tarjota ajantasainen materiaali käyttäjälle. Sama koskee opetustarjontaa.
Täytyy muistaa, että Liiton jäsenseuroissa on tarvetta monelle alkaen kuuttiohjaajista aina
kouluttajakurssiin.
Sähköinen viestintä, tai viestintä ylipäänsä, on asia, joka pitäisi olla kaikessa mukana. Nykyaika perustuu
avoimelle tiedottamiselle, voisi kiteyttää. Tässä asiassa haluamme vielä parantaa. Tavoitteena on tuoda
työryhmien kokousten yhteenvedot, leirien kuulumiset, ajankohtaiset uutiset ja pienemmätkin tiedotteet
Sukeltajaliiton www‐sivuille kaikkien nähtäväksi.
Vuotuiset painopisteet ovat asioita, jotka jatkuvat helposti seuraavillekin vuosille. Tehtäviä asioita on
paljon. Tekeminen ei lopu, vaikka töitä yhteisen asian eteen tekee toimiston kuusi työntekijää ja reilun
sadan hengen työryhmäporukka. Tekemisen määrästä huolimatta resursseja löytyy tarpeen tullen
nopeastikin. Tästä mainiona esimerkkinä vuoden 2011 kesällä pidetyt uppopallon MM‐kisat, jotka olivat
muuten ensimmäiset sukelluslajien maailmanmestaruuskisat Suomessa. Kun hyvä työryhmä jollekin asialle
löytyy, niin tulokset ovat hienoja.

Näkymät tulevaan
Kuluvan vuoden painopistealueiksi valittiin kaksi laajempaa kokonaisuutta: aiomme edistää Liiton
opetustarjontaa kaikilla aloilla sekä ennen kaikkea pyrimme saamaan sukeltajat tuntemaan Sukeltajaliitto
omakseen ja haluamaan kuulua siihen. Nämä kaksi asiaa kulkevat osin käsi kädessä, koska vain tarjoamalla
konkreettista hyötyä jäsenseuroillemme ja sukeltajille, voimme toteuttaa jälkimmäistä tavoitetta.
Meillä hallituksessa on koko ajan käsittelyssä asioita, joista osa on toistuvia rutiineja ja osa strategisempia
linjauksia. Viimeisen vuoden aikana olemme koettaneet uudistaa sisäistä toimintaamme niin, että strategia
ottaisi entistä suuremman osan hallituksen kokousajoista. Toiveena olisi, että hallituksen kokoonpano

edustaisi mahdollisimman laajalti suomalaista sukeltamista, ja silloin on turha käyttää kokousaikoja
rutiiniasioiden tarkistamiseen, jotka voi hoitaa sähköisesti ennaltakäsin. Toisin sanoen, samoin kuin Liiton
toiminta ja strategia, myös hallitus pyrkii kehittymään toiminnassaan.

Tekemistä riittää, ja siitä pitää kertoa
On paljon asioita, joissa olisi edelleen kehitettävää. Yksi näistä, kuten edellä mainittiin, on viestinnän
kehittäminen. Meidän vahvat ja maailmalla pärjänneet kilpalajimme kaipaisivat yhtenäisiä resursseja.
Suomalaiset sukeltajat sukeltavat yhä enemmän maailmalla, ja tämä pitää pystyä ottamaan huomioon.
Asioita riittää, ja niiden eteen tehdään työtä.
Tiedottaminen on oikeastaan muutakin kuin uutisten kirjoittamista. Kahtena viime vuonna olemme
pitäneet teemaseminaareja, joista sekä Techü 2010 että Fitness&Bubbles 2011 olivat suurmenestyksiä.
Tämän vuoden teemaseminaari käsittelee vedenalaista valokuvaamista. Näiden lisäksi olemme mukana
toista kertaa venemessujen yhteydessä pidettävässä hylkysukellusseminaarissa.
Ajankohtaisia asioita ja teemoja esitelläksemme hallitus kokoontuu tänä vuonna vaihtelevissa paikoissa.
Maaliskuun alun kokouksemme on Oulussa, seuraava Tampereella huhtikuun lopulla. Pyrimme näissä
yhteyksissä tapaamaan paikallisia sukeltajia, pitämään lyhyitä tietoiskuja ja vastailemaan yleisiin
kysymyksiin seuratoimintaa ja Liiton toiminnasta.
Edellä mainittu haaste ottaa huomioon ulkomailla kurssinsa tekevät sukeltajat on sekin otettu työn alle.
Tänä vuonna käynnistimme postikorttikampanjan, jossa muutama paljon suomalaisia kouluttava
sukelluskeskus jakaa tietoa Sukeltajaliiton palveluista, ja toimistomme postittaa infopaketin sukeltajille
heidän palattua reissulta kotiin.
Olemme myös aloittaneet sukellustoimijoiden kanssa keskustelutilaisuuksien pitämisen. Vuoden alussa
kutsuimme suomalaisia sukellusyrittäjiä ja ‐tahoja keskustelemaan yhteisistä haasteista. Tavoitteena on
jatkaa näitä tilaisuuksia kahdesti vuodessa. Sukeltajaliiton tavoite on, kuten niin monesti esitetty, olla
suomalaisen sukeltamisen edustaja.

Vain olemalla mukana voi todella vaikuttaa
Sekä hallitus että työryhmät kaipaavat jatkuvasti uusia tekijöitä. Tämänkin vuoksi aloitimme Sukeltaja‐
lehdessä juttusarjan, jossa esittelemme työryhmien toimintaa. Mukaanhan voi liittyyä kuka vaan, jolla on
tekemisen halua yhteiseen hyvään. Paljon on tekemistä, ja aina jotain tuntuu jäävän seuraavalle vuodelle.
Ja samaan aikaan tulee lisää ideoita. Tähän kaikkeen tarvitaan tekijöitä, ja pyrimme hallituksessa
parhaamme mukaan tämän huomioimaan. Toivotamme kuitenkin kaikki mukaan toimintaan! Jokainen
työryhmäläinen työskentelee samalla näköalapaikalla ja jättää jälkensä koko Liiton toimintaan!
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