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ASETUN EHDOLLE LIITON PUHEENJOHTAJAKSI 

MERKITTÄVÄT TEHTÄVÄT SUKELLUSURALLA 

Sukellusurani alkoi vuonna 1991 Dive Marin Oy:n peruskurssilla. Toimin M1-kouluttajana 
Urheilusukeltajat ry:ssä saman vuosikymmenen toisella puoliskolla, jolloin kiinnostukseni 
tekniikkasukellukseen alkoi. Olen luolasukeltanut vuodesta 1997, ja kouluttanut tekniikkasukeltajia 
vuodesta 2001.  
 
Olin aktiivisesti mukana Ojamon sukellustoiminnassa vuosina 1999 - 2008, ja olen FCDA ry:n 
perustajajäsen. Olin FCDA:n nimissä osana Liiton kanssa yhteistyössä järjestetyn Techü 2010-
seminaarin suunnittelussa ja toteuttamisessa. Toimin nykyään lohjalaisen sukellusseuran Tres 
Dyckers ry:n puheenjohtajana. 
 

STRATEGINEN NÄKEMYS LIITON TOIMINNASTA JA KEHITTÄMISESTÄ 

Seuratoiminta ja sitä myöten koko Liiton toiminnan pohja on murrosvaiheessa. Lajimme harrastajilla 
on nykyään kyllä rahaa harrastaa, mutta aikaa on entistä vähemmän. Tämä heijastuu seurojen 
pieneneviin jäsenmääriin. Keskeinen haaste onkin varmistaa jatkuvuus seuratoiminnassa.  
 
Niin kliseistä kun se onkin, uskon että nuorisossa on tulevaisuus. Haluaisin Liitossa tehdä aktiivisesti 
sen eteen työtä, että lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet lajimme eri osa-alueilla huomioidaan 
entistä paremmin. Tällä tavalla on myös mahdollista pitää muut perheenjäsenet harrastuksemme 
parissa. 
 
Nuorisotyön lisäksi toinen jatkuvuuden tekijä on perus- ja jatkokoulutus. Lähtötilanne on erittäin hyvä, 
sillä Liiton ja sen jäsenseurojen tarjoama koulutus on sekä kilpailukykyistä että laadukasta. Emme 
kuitenkaan saa jäädä lepäilemään laakereillamme, vaan on tärkeää, että koulutustoimintaa kehitetään 
edelleen. Meidän pitää tukea nykyistä kouluttajakuntaa tämän tavoitteen saavuttamiseksi. 
Liittokouluttajat ovat tässä avainasemassa, ja heidän tulee roolissaan olla myös aktiivinen voimavara 
jäsenseuroille.  
 
Koulutuksen kehittämisen kannalta on tärkeää pitää silmät ja korvat auki sille, mitä muualla 
maailmassa tapahtuu. Liitossa on nykyään selvästi osoitettu, että avainsana muiden 
sukelluskoulutusjärjestöjen kanssa toimimisessa on yhteistyö, ei kilpailuasetelma. Haluan tukea tätä 
näkemystä, niin Suomen sisällä kuin kansainvälisestikin. 



 

MITÄ ANNETTAVAA EHDOKKAALLA OLISI SUKELTAJALIITTO RY:LLE 

Olen yli 20-vuotisen sukeltajaurani aikana tutustunut niin kotimaisiin kun kansainvälisiinkin 
sukelluspiireihin. Pidän säännöllisesti yhteyttä sukeltaviin ystäviini eri puolella maailmaa, ja seuraan 
eri järjestöjen ja alueiden foorumeita ja tapahtumia päivittäin. Koulutan myös sukeltajia aktiivisesti, 
jonka myötä minulla on hyvä tuntuma niin oppilaisiin kun kouluttamisen eri vivahteisiin.  
 
Tähän vedoten uskallan väittää, että olen hyvin perillä sukellusmaailman kehittymisestä, ja haluaisin 
käyttää tätä tietoa Liiton tukemisessa ja kehittämisessä. 

ALLEKIRJOITUKSET 

 

Teppo Lallukka 
 
3.7.2012 Helsingissä 

Ehdokkaan allekirjoitus, samalla suostumus ehdokkaaksi 

  

HUOM: Ehdotus saadaan julkaista Sukeltajaliitto ry:n verkkosivuilla. 
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