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ASETUN EHDOLLE 

  LIITON PUHEENJOHTAJAKSI 

  HALLITUKSEN JÄSENEKSI 

 

MERKITTÄVÄT TEHTÄVÄT SUKELLUSURALLA 

 Uppopalloa SM-tasolla vuodesta 1992 ja maajoukkuetasolla vuosina 1994 - 2007. Lukuisia 

mitaleja SM-, PM-, EM- ja MM-kisoista, joista kirkkaimpana maailmanmestaruus v. 2007. 

 Vuoden Sukeltaja 2007 (Miesten uppopallomaajoukkue) 

 Saimaan Norppien kilpailuvastaava sekä uppopallojoukkueen valmentaja vuosina 1999 - 2004. 

 CMAS P1 vuonna 1993 

 Merivoimien Sukeltajakurssi 73 vuonna 1997, jonka myötä CMAS P3 sekä nimitys kurssin 

parhaaksi sukeltajaksi. 

 CMAS Deep Diver vuonna 2002. 

 PADI Enriched Air Diver vuonna 2005. 

STRATEGINEN NÄKEMYS LIITON TOIMINNASTA JA KEHITTÄMISESTÄ 

Liitto tukee ja kehittää suomalaista sukellusharrastusta ja on harrastajia yhteen kokoava taho. 

Harrastajien lähellä oleminen, tukeminen, kuunteleminen ja helppo lähestyttävyys ovat arvoja, joita 

liittoon ei välttämättä aina liitetä, mutta joiden itse näkisin mielelläni toteutuvan. Nuorisotyön tärkeyttä 

ei voi liikaa korostaa – nuorille tulee antaa mahdollisuuksia tutustua sekä sukellusharrastukseen että 

liiton edustamiin kilpalajeihin. Liiton tiedottamisen tulee olla ajantasaista, laadukasta, kaksisuuntaista 

sekä harrastajaa palvelevaa. 

 



MITÄ ANNETTAVAA EHDOKKAALLA OLISI SUKELTAJALIITTO RY:LLE 

Olen kilpaurani myötä tutustunut sekä suomalaiseen että kansainväliseen huipputason uppopalloon 

monista eri näkökulmista. En väitä tuntevani liiton muita kilpalajeja yhtä syvällisesti, mutta ymmärrän 

kilpaurheilun asettamia vaatimuksia ja uskon asiantuntemukseni auttavan lajien kehittämisessä 

edelleen. Haluan parantaa lajien ja sitä kautta myös koko sukellusharrastuksen näkyvyyttä, 

houkuttelevuutta sekä arvostusta - en pelkästään harrastajien ja liiton muiden jäsenien, vaan myös 

suuren yleisön silmissä. 

Kilpaurheiluun keskittymisen vuoksi sukellusharrastukseni ei ole aina ollut kovin aktiivista, mutta 

monipuolisen kokemukseni myötä uskon kuitenkin ymmärtäväni monenlaisia sukeltajia sekä puhuvani 

samaa kieltä heidän kanssaan. 

Kaksi vuosikymmentä sitten aloittamani harrastukset ovat luoneet minulle laajan verkoston 

samanhenkisiä ihmisiä eri puolilta Suomea ja ulkomaita, ja uskon toimivani hyvin heidän sekä monien 

muiden viestinviejänä kehittäessämme harrastuksiamme sekä liittoa yhteisvoimin eteenpäin. 
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