Toimintasuunnitelma
2013

Tapahtumien ja koulutusten päivämäärät saattavat muuttua
toimintasuunnitelmassa esitetystä.
Ajan tasalle päivitetyt tapahtumatiedot löytyvät www.sukeltaja.fi
-sivujen tapahtumakalenterista.
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LIITON tavoitetila ja
toiminta-ajatus

Liiton syyskokous

Tavoitetila

•
•

•

Sukeltajaliiton strategiassa sukeltaja on keskipisteessä. 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 Sukeltajaliitosta, jotka toiminnallaan tukevat sukeltajaa.

•

päättää tulevan vuoden toimintasuunnitelmasta
päättää talousarviosta
valitsee Liitolle puheenjohtajan ja jäseniä
hallitukseen erovuoroisten tilalle
päättää muista asioista.

Hallitus
•
•

Toiminta-ajatus

•
•

Sukeltajaliitto kokoaa sukeltajat yhteen edistämään sukellusharrastuksen mahdollisuuksia ja
toimimaan aktiivisesti vedenalaisen ympäristön
puolesta.

•
•
•

LIITON ARVOT

edustaa jäsenistöä, vastaa toiminnasta ja
taloudesta sekä toimii järjestön edunvalvojana
valvoo ja ohjaa harrastussukelluksen
kehitystä
valvoo ja ohjaa toiminnan laatua
valvoo ja ohjaa eettisten sääntöjen noudattamista
valvoo ja ohjaa antidopingohjelman
toteuttamista
valvoo ja ohjaa tasa-arvon toteutumista
Liiton toiminnassa
päättää Liiton asiakirjojen julkisuudesta.

Liiton toimisto

Sukeltajaliiton arvot ovat
• avoimuus
• vastuullisuus
• vaikuttavuus.

•
•
•
•
•
•

PAINOPISTEALUEET
vuonna 2013

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

Työvaliokunta
•

Toiminnan painopistealueet vuonna 2013 ovat
• tehokas tiedottaminen
• kattava kurssitarjonta
• kiinnostava kokemustarjonta.

suorittaa hallituksen sille antamat
erillistehtävät.

Laitesukellus- ja turvallisuusvaliokunta
•
•
•
•

LIITON JÄSENET

kehittää sukellusturvallisuutta
kehittää ja valvoo sukelluskoulutusta
järjestää kouluttajakoulutusta
järjestää ja koordinoi laitesukellustapahtumia, -kilpailuja ja -seminaareja
johtaa ja koordinoi sukellusturvallisuus- ja
riskinhallintatyötä sekä Liitto- että seuratasolla
kehittää sukeltajille sovellettua ensiapukoulutusjärjestelmää
kehittää ja organisoi vapaaehtoisen pelastuspalvelun sukellustoimintaa.

Liitolla on jäseninä lähes 200 sukellusseuraa ja
kymmenkunta yhteisöjäsentä. Liiton jäsenyhdistykset voivat olla puhtaasti sukellusseuroja tai
monilajiseuroja, joissa sukellus on yksi lajeista.
Liiton yhteisöjäseniksi voidaan hyväksyä sukellusalalla toimivia yrityksiä, oppilaitoksia tai
oikeuskelpoisia yhteisöjä.

•

LIITON ORGANISAATIO

Nuorisovaliokunta

•
•

•
•

Liiton kevätkokous
•
•
•
•

päättää jäsenmaksuista
kuulee vuosikertomuksen ja päättää tileistä
ja vastuuvapaudesta
päättää ehdollepanotoimikunnan valitsemisesta
päättää muista asioista.

•
•
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kehittää sukellusturvallisuutta
kehittää lasten ja nuorten toimintaa ja perhesukellusta
järjestää ohjaaja- ja kouluttajakoulutusta
järjestää yhteistyössä seurojen kanssa
leikkimielisiä kilpailutapahtumia, leirejä ja
muuta toimintaa.

Toimitussihteeri

Räpyläuintivaliokunta
•
•
•

•

kehittää lajia
kehittää ja ylläpitää kilpailujärjestelmää ja
valmennusta
tekee antidopingtyötä.

•

TALOUS

Uppopallovaliokunta
•
•
•

kehittää lajia
kehittää ja ylläpitää kilpailujärjestelmää ja
valmennusta
tekee antidopingtyötä.

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

Vapaasukellusvaliokunta
•
•
•
•
•

kehittää lajia
kehittää ja ylläpitää kilpailujärjestelmää ja
valmennusta
kehittää sukellusturvallisuutta
kehittää ja valvoo vapaasukelluskoulutusta
tekee antidopingtyötä.

Kotimaiset kokous-,
koulutus- ja
neuvottelupäivät

Sukelluskalastusvaliokunta
•
•
•

kehittää lajia
kehittää ja ylläpitää kilpailujärjestelmää ja
valmennusta
tekee antidopingtyötä.

Liiton edustaja osallistuu seuraaviin kokouksiin ja
tilaisuuksiin:
• Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (SLU) vuosikokoukset
• Nuori Suomi ry:n vuosikokoukset, neuvottelut ja koulutuspäivät kutsuttaessa
• Suomen Kuntoliikuntaliitto ry:n vuosikokoukset
• Opetus- ja kulttuuriministeriön ja SLU:n
järjestöpäivät
• Olympiakomitean valtuuskunnan kokoukset
• Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto
ry:n vuosikokoukset ja hallituksen kokoukset
• Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunnan ja työvaliokunnan kokoukset
• lajiliittojen yhteiset koulutustilaisuudet
• muut vuoden aikana järjestetyt kokous- ja
koulutustilaisuudet harkinnan mukaan.

Toimihenkilöt
Toiminnanjohtaja
•
•
•
•
•

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

Koulutuspäällikkö
•
•
•
•

kehittää Liiton koulutustoimintaa
on valiokuntien käytettävissä koulutuksen
asiantuntijana
osallistuu sukellusnormien ja standardien
kehittämiseen
toimii toiminnanjohtajan sijaisena.

Seuratoiminnan kehittäminen ja tukeminen
Seurojen toimintaedellytysten monipuolisuuden
turvaamiseksi Sukeltajaliitto kehittää tasapuolisesti ja pitkäjänteisesti kaikkia sukellusharrastuksen osa-alueita. Liitto toimii jäsenseurojensa yhdyssiteenä ja edunvalvojana. Liiton ja seurojen
sekä eri harrastemuotojen ja kilpailulajien välillä
kehitetään tiivistä ja jatkuvaa vuorovaikutusta.
Sukeltajaliitto seuraa sukelluksen kansainvälistä kehitystä ja huolehtii seurojen tarvitsemien palvelujen hankkimisesta, välittämisestä
ja tuottamisesta. Liitto edistää sukellusseurojen
perustamista ja tukee näiden toimintaa
• harjoittamalla valistus-, neuvonta- ja koulutustyötä sekä suhdetoimintaa
• valvomalla harrastussukelluksen etua muun
muassa lainsäädännössä, standardoinnissa
ja liikuntapaikkarakentamisessa

Nuorisopäällikkö
•
•

vastaa Sukeltaja-lehden sisällön kokoamisesta ja yhteyksistä kirjoittajiin
toimii muun tiedottamisen tukena.

kehittää Liiton nuorisotoimintaa
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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Liiton ja hallituksen kokoukset 2013

•
•
•

•
•
•
•

Tapahtuma

Aika

Paikka

Vastuutaho

Hallituksen kokous, vuoden avaus (+vlk)

12.1.

Helsinki

Toiminnanjohtaja

Hallituksen kokous

9.3.

avoin

Toiminnanjohtaja

Hallituksen kokous

13.4.

Helsinki

Toiminnanjohtaja

Kevätkokous

13.4.

Helsinki

Toiminnanjohtaja

Suunnittelukokous (hallitus/valiokunnat)

7.9.

avoin

Toiminnanjohtaja

Hallituksen kokous

8.9.

avoin

Toiminnanjohtaja

Hallituksen kokous

19.10.

Helsinki

Toiminnanjohtaja

Syyskokous

19.10.

Helsinki

Toiminnanjohtaja

Hallituksen kokous

14.12.

avoin

Toiminnanjohtaja

kehittämällä sukellusturvallisuutta
tukemalla ja kehittämällä monipuolista
kunto- ja kilpaurheilua sekä nuorisotoimintaa
laatimalla ja valvomalla harrastussukelluksen koulutus-, turvallisuus-, kilpailu-, palkitsemis-, antidoping- sekä eettisiä ja muita
sääntöjä
julkaisemalla ja välittämällä seurojen tarvitsemaa koulutus- ja tiedotusmateriaalia
edustamalla jäseniään ulkomailla ja ylläpitämällä yhteyttä alan ulkomaisiin
järjestöihin
tukemalla, ohjaamalla ja kannustamalla seurojen vapaaehtoistyötä
valvomalla ja kehittämällä sekä Liiton että
seurojen järjestämän toiminnan laatua.

•

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

ALUETOIMINTA
Sukeltajaliitto kannustaa seuroja alueelliseen yhteistoimintaan ja pyrkii tuomaan seuroja tiiviimmin mukaan Liiton toiminnan suunnitteluun.

AntidopingToiminta
Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan voimassa olevia urheilun antidopingsääntöjä. Liitto
kehittää ja ylläpitää sukellusurheilun antidopingohjelmaa. Kaikki Liiton maajoukkueurheilijat ja
valmentajat sitoutuvat kirjallisesti noudattamaan
Liiton antidopingohjelmaa.

Sukeltajaliitto tukee seuroja niiden toiminnan kehittämisessä. Liiton toimi- ja luottamushenkilöt
ovat seurojen käytettävissä seuran toiminnan kehittämisessä.
• Seuroja avustetaan sääntöuudistusten
laadinnassa ja muissa seuratoimintaan liittyvissä asioissa.
• Uusia seuroja avustetaan seuran perustamisessa.
• Sukeltajaliiton jäsenyyden hakemisprosessissa avustetaan sekä seuroja että yhteisöjäseniksi pyrkiviä.
• Seuroja ohjataan ja neuvotaan erilaisten
tukien hakemisessa.
• Seuroille annetaan käyttöön veloituksetta
työkalu jäsenrekisterin ylläpitoon.
• Tuplaturvavakuutuksen kautta Sukeltajaliiton
jäsenseuroilla on voimassa vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus ja toiminnan
vastuuvakuutus. Jäsenten on mahdollista
ottaa edullinen harrastesukeltajan tapaturmavakuutus.
• SLU:n Teosto ja Gramex -lajiliittosopimusten
mukaisesti seurat voivat tilaisuuksissaan
esittää musiikkia ilman tekijänoikeuskor-

eettinen työ
Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan ja
edistämään Sukeltajaliiton voimassa olevia eettisiä sääntöjä. Eettiset säännöt päivitetään vuoden 2013 aikana.
Kirjallinen sitoumus eettisten sääntöjen noudattamisesta on eräs myöntämiskriteeri seurojen
ohjaaja- tai kouluttajakorteille. Sitoumus vaaditaan 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.
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tasa-arvo

ryhmien kanssa.
Sukeltajaliiton jäseniä ohjataan toimimaan Liiton ympäristöohjelman tavoitteiden mukaisesti.
Sukeltajaliitto ja sen jäsenet sitoutuvat kunnioittamaan laivanhylkyjä ja muita veden alle joutuneita kulttuurimuistomerkkejä.
• Hylkyjä ei vahingoiteta.
• Hylkyjen läheisyyteen ankkuroitaessa ollaan
erityisen varovaisia.
• Hylyistä ei nosteta esineitä ilman hylyn
omistajan lupaa.
• Uudesta hylkylöydöstä tehdään aina asianmukainen ilmoitus viranomaisille.

Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan ja
edistämään tasa-arvoa ja tasapuolisia toimintatapoja. 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 noudattamisessa.
Sukelluskurssin pääsyvaatimukset täyttävän
henkilön on voitava osallistua koulutukseen
tasapuolisesti. Jatkokoulutukseen voi osallistua minkä hyvänsä kansainvälisesti hyväksytyn
sukelluskoulutusorganisaation antaman riittäväntasoisen pohjakoulutuksen perusteella.
Hallitukseen ja valiokuntiin pyritään asettamaan
ehdolle henkilöitä, jotka edustavat jäsenistöä
tasapuolisesti sukupuolijakaumaltaan ja alueellisesti sekä muulta taustaltaan.
Erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden erityistarpeet huomioidaan tapauskohtaisesti. Jokaiselle tarjotaan mahdollisuus vedenalaisiin elämyksiin omien fyysisten ja henkisten kykyjen
puitteissa.

Sukelluksen vuosikymmenet
Suomessa
Sukeltajaliitto ja Suomen merimuseo kokoavat
yhteistyössä eri vuosikymmenten tärkeimpiä ja
mielenkiintoisimpia sukellusvarusteita ja -laitteita Suomen merimuseon kokoelmiin. Suomen
merimuseon päänäyttelyyn kuuluva Oivallusten
olohuone avattiin vuonna 2010 ja se esittelee meriarkeologiaa, meriarkeologisen esineistön konservointia ja suomalaisen sukelluksen historiaa.

Ympäristötoiminta

Lasten ja nuorten
kilpailutoiminta

Liitto työskentelee valtakunnallisesti vesiympäristön parantamisen hyväksi. Ympäristöalan
sidosryhmä- ja asiantuntijaverkostoon pidetään
yllä avoimia ja aktiivisia yhteyksiä, ja heidän
kanssaan tehdään yhteistyötä.
Ympäristöasenne ja ympäristöosaaminen huomioidaan kaikessa koulutuksessa.
Liitto välittää Sukeltaja-lehdessä ja internetsivuillaan asiantuntevaa ja monipuolista ympäristötietoutta. Ympäristötoimintaa tehdään näkyväksi myös julistekampanjan avulla. Sukeltajien
ympäristötuntemusta edistetään julkaisemalla
ensimmäiset osat lajintunnistuskorttien sarjasta.
Sukeltajaliitto toimii linkkinä havaintoja tekevien sukeltajien ja havaintotuloksia tarvitsevien viranomaisten välillä.

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 sitoutuvat
• noudattamaan Lasten ja nuorten kilpailutoiminnan suosituksia
• ohjaamaan kilpailutoimintaa järjestäviä
seuroja Lasten ja nuorten kilpailutoiminnan
suositusten noudattamisessa.

STRATEGIATYÖ

Ympäristön ja Vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelu

Hallitus arvioi strategiaa jatkuvasti ja määrittelee
vuosittain kriittiset menestystekijät.

Sukeltaminen tarjoaa elämyksiä, joihin luonto
kuuluu oleellisena osana. Sukeltajaliitto ja sen
jäsenet sitoutuvat tukemaan ja edistämään sukeltajien vastuuntuntoista vesistöjen ja vesialueiden
käyttöä sekä ympäristönsuojelua.
Koulutuksessa ja sukellustapahtumissa otetaan
huomioon ympäristökysymykset.
Seuroja kannustetaan kehittämään ympäristöasioihin liittyvää yhteistyötä alueensa ympäristöviranomaisten ja muiden ympäristöalan sidos-

MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ
Liitto panostaa nopeaan ja luotettavaan tiedotukseen. Liitto tiedottaa aktiivisesti jäsenseurojen ja tiedotusvälineiden suuntaan. Viestinnällisiä
tavoitteita ovat lajin, sukellusseurojen ja niiden
toiminnan markkinointi sekä sukellusharrastuksen tunnettuuden parantaminen.
Toiminnanjohtaja johtaa ja koordinoi Liiton
viestintää. Koulutuspäällikkö ja nuorisopäällikkö
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Koulutusmateriaalin
tuotanto

vastaavat viestinnästä omilla sektoreillaan.
Valiokuntiin nimetään viestintävastaavat.
Sisäisen tiedotuksen kanavat
• Sukeltaja-lehti
• www.sukeltaja.fi
• Facebook
• Norppaposti
• lajikohtaiset tiedotteet
• seminaari- ja koulutustilaisuudet
• vuosikokoukset
• seura- ja aluekäynnit tarvittaessa/
pyydettäessä

Laitesukelluskurssien oppikirjamateriaalin uudistus jatkuu. Vuosien 2010–2014 aikana julkaistaan
erilliset oppikirjat eri kursseille. Laitesukelluksen
peruskurssin, jatkokurssin ja snorkkelisukelluskurssin oppikirjat on jo julkaistu; vuonna 2013
julkaistaan sukellusturvallisuuskurssin oppikirja.

LIIKUNNALLE JA URHEILULLE
UUSI KATTOJÄRJESTö

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

Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry, Nuori Suomi
ry, Kuntoliikuntaliitto ry ja Suomen Olympiakomitea ry perustivat kesäkuussa 2012 uuden
kattojärjestön. Kuntoliikuntaliitto, Nuori Suomi ja
SLU siirtävät toimintansa uuteen järjestöön vuoden 2013 alusta alkaen. Sukeltajaliitto on em.
järjestöjen jäsenenä sitoutunut edistämään yhteisesti valittuja tavoitteita Visio2020 mukaisesti:
Suomen toivotaan tuolloin olevan maailman liikkuvin urheilukansa. Järjestörakenteen uudistuksella haetaan suurempaa vaikuttavuutta, tehokkaampia toimintatapoja ja lisää laadukasta liikettä
paikalliselle tasolle.

Sukeltaja-lehti
Sukeltaja-lehti jaetaan jäsenetuna Sukeltajaliittoon kuuluvien seurojen jäsenille ja Liiton henkilöjäsenille. Lisäksi lehteä levitetään irtonumeromyyntiin Akateemisiin kirjakauppoihin kautta
maan.
Sukeltaja-lehden sisällön suunnittelusta vastaa toimitusneuvosto. Toimitussihteeri kokoaa aineiston ja tilaa jutut, pitää yhteyttä lehden sidosryhmiin ja toimii myös Liiton muun tiedotuksen
tukena. Ilmoitusmyynti on ulkoistettu.
Lehden toimitusneuvoston vastuulla on myös
sukelluskuvauksen kilpailutoiminta. Sukelluskuvauksen SM-kilpailut ja PM-kilpailut järjestetään
vuosittain. Liitto tiedottaa myös ulkomaisista
sukelluskuvaustapahtumista ja voi lähettää kilpailijoita niihin.

SIDOSRYHMÄT
Jäsenyydet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suhdetoiminta
•
•
•
•
•
•

neuvottelut
yhteistyökumppaneiden huomioiminen
huomionosoitukset
seurojen merkkipäivät
Sukeltaja-lehden vapaakappaleet

Seurojen tiedotustoiminnan
tukeminen

•
•
•
•
•
•

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

•
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Confédération Mondiale des Activités
Subaquatiques (CMAS)
CMAS Europe
European Underwater Federation (EUF)
Nuori Suomi
Suomen Kuntoliikuntaliitto, Kunto
Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU)
Suomen Olympiakomitea
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
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes
Ulkoilufoorumi
Urheiluopistot
Ympäristöministeriö
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (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
National Association of Diving Instructors
(NAUI)
Suomen merimuseo

Kansainvälinen toiminta
Liitto on täysivaltaisena jäsenenä kansallisten
sukellusliittojen kattojärjestössä CMAS:ssa ja Euroopassa toimivien harrastussukellusorganisaatioiden järjestössä EUF:ssä. Liitto on myös CMAS
Europen jäsen.
Pohjoismaiset liitot pitävät yhteyttä säännöllisesti.
Liitto seuraa alan kansainvälistä kehitystä osallistumalla kansainvälisiin tapahtumiin.
Liitolla on kansainvälisiä tuomareita uppopallossa, räpyläuinnissa ja vapaasukelluksessa sekä
edustaja AIDA:n koulutusvaliokunnassa.
Kimmo Lahtinen jatkaa edelleen AIDA:n
puheenjohtajana. Liiton koulutuspäällikkö Mika
Rautiainen toimii NAUI:n alue-edustajana (NAUI
Regional Representative) Suomessa.
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uppopallovaliokunta

lähetetään Euroopan mestaruuskilpailuihin.
Valiokunta järjestää uppopallon PM-kilpailut.

Seurojen uppopallon harrastus- ja kilpatoimintaa
tuetaan tarjoamalla valmennusmateriaalia ja
tietoa lajista seuroille, joissa ei vielä pelata. Uutta sarjatoimintamallia jatketaan ja kannustetaan
sekä vanhoja että uusia joukkueita aktivoimaan ja
kehittämään pelaamistaan. Nämä seikat näkyvät
suoraan nuorten harrastusmäärissä ja lajin parissa pysymisessä. Maajoukkueille tarjotaan riittävät
resurssit pysymään kansainvälisessä kärjessä.

Painopisteet
•
•

Tiedotus
•
•
•

Kokoukset
Valiokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa ja
pitää tarvittaessa lisäkokouksia. Valiokunnan
edustajat osallistuvat pyynnöstä muiden valiokuntien kokouksiin ja kutsuvat omiin kokouksiin
tarvittaessa edustuksen muista valiokunnista.

Seuroja kannustetaan ja autetaan luomaan
seuraan aktiivista harrastus- ja kilpailutoimintaa valmiiden mallien avulla.
Valmennustietoa viedään SM-seuroihin maajoukkueleireillä.

Kilpailutavoitteet
•

•

miesten ja naisten maajoukkueiden finaalipaikka EM-kilpailuissa
nuorten maajoukkueen mitalisija European
Junior -turnauksessa

Nuorisotoiminta
•
•

Valiokunta vie valmennusmateriaalia seuroille tukemaan harraste- ja kilparyhmiä.
Valiokunta järjestää kaksi nuorisoleiriä, jotka
on suunnattu uppopalloa aloitteleville
nuorille.

Valmentajakoulutus
•
•
•

Valiokunta kouluttaa nuorten maajoukkuevalmentajia SLU:n alueellisilla valmentajakursseilla.
Seuratason valmentajille ja ohjaajille markkinoidaan SLU:n koulutusta.
Valmentajamateriaalia toimitetaan seuroille
aktiivikäyttöön.

Tuomarikoulutus
•
•
•

Sukeltaja-lehti
www.sukeltaja.fi
uppopallon keskustelufoorumi www.uppopallo.tk

Järjestetään jatkuvaa tuomarikoulutusta
kursseina.
Tuomarikortin pysyminen edellyttää aktiivista
tuomarointia ja tuomaripäivillä käyntejä.
Tuomarikoulutukset toimivat pääosin
tilauskursseina.

Kilpailut

Kansallisissa sarjoissa pelataan turnausmuotoinen SM-sarja ja aloitteleville joukkueille suunnattu I-divisioona, seniorien SM-sarja sekä A- ja
B-nuorten SM-sarjat.
Valiokunta lähettää miesten ja naisten joukkueet EM-kilpailuihin Saksaan. Nuorten joukkue
11

Nuorisovaliokunta
Nuorisovaliokunta koostuu valiokunnasta ja kahdesta työryhmästä: liittokouluttajat ja nuorten
ryhmä. Liittokouluttajat kehittävät Sukeltajaliiton
snorkkelisukelluskoulutusta ja toimivat ohjaaja- ja
kouluttajakursseilla kouluttajina. Nuorten ryhmä
on suunnitellut ja järjestänyt tapahtumia erityisesti nuorille jäsenille. Nuorten ryhmä on uusiutumassa ja valiokunta tukee uutta ryhmää toiminnassaan. Seurojen nuorisotoimintaa pyritään
tukemaan järjestämällä alueellisia tapaamisia
seurojen nuorisovastaavien kanssa. Lisäksi valiokunta tuottaa materiaalia tukemaan lasten ja
nuorten sukelluskoulutusta seuroissa.

------

jatkuu (Liittokouluttajat ja nuorisopäällikkö)
Norppaohjaajan ja Norppavastaavan
opas
yhtenäiset pohjat kurssien todistuksille
taitomerkit
Lasten ja nuorten eettisten sääntöjen
uudistaminen/päivittäminen
Nuoren Sukeltajan Oppaan kääntäminen
ruotsiksi

Tapahtumat
•
•

Norpparalli keväällä
Norpparalli syksyllä tai Sukella Seurassa
-tapahtuma
Valtakunnallinen Norppaleiri
Valtakunnallinen nuorten laitesukellusleiri

Lajin kehittäminen

•
•

•

Tiedotus

•

Norppaohjaajakurssin materiaali uudistetaan
vastaamaan kurssiuudistusta.
Tehdään taitomerkit ja harrastusvihko.

Ohjaaja- ja kouluttajakoulutus

Valiokunta järjestää
• Let’s go deeper -ohjaajapäivät, jossa esitellään mm. vedenalainen paini
• kaksi norppaohjaajakurssia
• snorkkelisukelluskouluttajakurssin
• norppavastaavan kurssin.
• Kuuttiohjaajakurssi järjestetään seuraavan
kerran vuonna 2014.

Valiokunta tiedottaa
• Sukeltaja-lehti
• Norppaposti
• Liiton internetsivut
• Facebook-ryhmät

Kokoukset
•
•
•
•

Valiokunnan sisäinen koulutus
•

•
•

Valiokunta kouluttaa
-- kaksi norppaohjaajakouluttajaa
-- kaksi snorkkelisukelluskouluttajakouluttajaa
-- yhden tai kaksi kuuttiohjaajakouluttajaa.
Uusille kouluttajien kouluttajille järjestetään
DAN DFR Provider -koulutus.
Nuorisovaliokunnan kouluttajille järjestetään
oma tapaaminen keväällä retken muodossa.

Kehittämishankkeet
•
•

•

Alueelliset nuorisovastaavien tapaamiset
-- seurojen yhteistyön edistäminen
-- seurojen tarpeiden kartoittaminen
Sinettiseurat
-- uusien sinettikriteerien käyttöönotto
-- Aboa Aquanauts ry:n ja Tampereen
Urheilusukeltajat ry:n auditointi
-- sinettiseurojen yhteinen tapaaminen
syksyllä
Materiaalit
-- ohjaaja- ja kouluttajakurssien materiaalien yhdenmukaistaminen ja päivitystyö
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Nuorisovaliokunta
Nuorten ryhmä
Liittokouluttajat
Yhteiset kokoukset ja palaverit

Tapahtuma- ja kilpailukalenteri

Tapahtuma

Aika

Paikka

Osallistujatavoite

Let’s go deeper

2.–3.2.

SukellusAreena
Kirkkonummi

20

Norppaohjaajakurssi

22.–24.3.

Varala

15

Liittokouluttajapäivät

huhtikuu

avoin

8-10

Snorkkelisukelluskouluttajakurssi

17.–19.5 ja
7.–9.6.
syyslokakuu

Pajulahti

5

Sinettitapahtuma

Helsinki

Norppaohjaajakurssi

18.–20.10.

Varala

15

Norppavastaavakurssi

16.–17.11.

Varala

10

Alueelliset tapaamiset

koko vuosi

koko Suomi

x

Norpparalli

kevät

Vantaa

150

Norpparalli / Sukella Seurassa

syksy

Kouvola

150 / 400

Norppaleiri

kesä

Tampere

50

Nuorten laitesukellusleiri

kesä

avoin

12

13

Vastuutaho
Valiokunta ja
asiantuntijaryhmä
Valiokunta: Anu,
Ville, Ilona
Nuorisovlk, latu
Valiokunta:
Teemu, Irene
Valiokunta ja
Nuori Suomi
Valiokunta: Ilona,
Ville, xx, xx
Valiokunta: Lilli,
Anu
Valiokunta

Nuorten ryhmä

RÄPYLÄUINTIVALIOKUNTA

Koulutus- ja valmennusleirit

Valiokunta huolehtii räpyläuinnin kilpailutoiminnasta ja kouluttaa nuoria lajin pariin.

Valiokunta
• järjestää maajoukkueelle kaksi ja huipuille
yhden leirin
• järjestää alkusyksyllä norppaohjaajille, valmentajille ja uimareille lajiin tutustumis- ja
valmennusleirin.

Painopisteet
•

•
•

nuorisotoiminta ja harrastajamäärän kasvattaminen
valmentaja- ja tuomarikoulutus
kansainvälinen toiminta

Kilpailutavoitteet
• osallistuminen MM-kisoihin, kolme finaalipaikkaa kilpailuissa
• hyvä menestyminen World Cup -kilpailuissa
• osallistuminen CMAS Cup -kilpailuihin

Valiokunnan kokoonpano 2013
•
•
•
•
•
•

Kimmo Korja, puheenjohtaja
Marja-Liisa Kotikuusi, sihteeri, markkinointi
Ville Kotikuusi, tiedotus
Elise Mattsson, fysioterapia, lajin kehitys
Janne Toivola, maajoukkueen valmennus
Kalevi Turkka, välinehuolto ja yleisavustus

Lajin kehittäminen
Valiokunta
• vie lajitietoutta seuroihin järjestämällä alueellisia esittelytilaisuuksia
• kouluttaa räpyläuintiohjaajia, joiden
tehtävänä on tuoda lajia tunnetuksi omissa
seuroissaan
• esittelee lajia uimaseuroille
• uusien aloittelevien uimareiden koulutus ja
leiritys

Kilpailut
Valiokunta
• järjestää räpyläuintikilpailuja
• antaa kansainvälisesti parhaille uimareille
mahdollisuuden osallistua World Cup ja
CMAS Cup -kilpailuihin
• järjestää SM- / Finnish Open -kilpailut
• lähettää joukkueen MM-kilpailuihin.

Tiedotus
•
•
•
•
•
•

sähköpostilistat räpyläuinnista kiinnostuneille
www.sukeltaja.fi
Sukeltaja-lehti
norppaposti
lisää lajista kiinnostuneet uimaseurat sähköpostilistalle
perustetaan räpyläuinnin Facebook-ryhmä

Kokoukset
Valiokunta kokoontuu leirien yhteydessä sekä
pitää puhelinkokouksia tarpeen mukaan.

Valiokunnan sisäinen koulutus
Valiokunta
• laatii tuomarien tasokurssi I:n
• kouluttaa uusia ohjaajia, valmentajia ja tuomareita.

Kehittämishankkeet
Valiokunta
• kehittää yhteistyötä muiden valiokuntien
kanssa
• osallistuu yhteisiin tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan
• järjestää seurojen lajivalmentajille jatkokoulutusta
• antaa kilpailuja järjestäville seuroille tuomarikoulutusta
• pyrkii tekemään yhteistyösopimuksen jonkun
urheiluopiston kanssa.
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Tapahtuma- ja kilpailukalenteri
OsallistujaVastuutaho
tavoite

Tapahtuma

Aika

Paikka

Liiton aloituskokous

12.1.

Helsinki

2

SM/Finnish Open kilpailut 23.–24.2.

Tampere

100

valiokunta

World Cup

maaliskuu

avoin

6

valiokunta

Maajoukkueleiri

maalishuhtikuu

Vuokatti

20

valiokunta

NS-kilpailut

huhtikuu

avoin

20

avoin

World Cup

toukokuu

avoin

6

Kilpailut

toukokuu

avoin

25

avoin

Lajiesittely

avoin

avoin

15

valiokunta

Huippujen leiri

kesäkuu

Jyväskylä

10

valiokunta

MM-kilpailut

elokuu

Puola

7

valiokunta

Suunnittelukokous

syyskuu

Helsinki

3

Liitto

Aloittelijoiden ja
ohjaajien leiri

lokakuu

Etelä-Suomi

20

valiokunta

Maajoukkueen syysleiri

lokamarraskuu

Pajulahti

15

valiokunta

Lajiesittelyjä

avoin

avoin

20

valiokunta

Kilpailut

23.11.

Tampere

30

TaUrsu+RRDC / Turkka

15

Liitto

valiokunta

VAPAASUKELLUSVALIOKUNTA

•

Vuonna 2013 valiokunta jatkaa 2012 aloittamaansa suunnitelmaa tukea virkistysvapaasukellusta
laajentaen perusharrastajapohjaa, johon kaikki valiokuntaan erikoistunut toiminta perustuu
(esim. kouluttajien kouluttaminen ja maajoukkueen toiminta). Valiokunta painottaa vuonna
2013 vapaasukelluksen koulutus- ja leiritoimintaa
tukemalla uusien kouluttajien ja apukouluttajien kouluttamista. Maajoukkuetoimintaa tuetaan
myös entisten vuosien tasolla. Maajoukkue toimii
lajin ja Liiton markkinointikanavana maailmalle.

•

Vapaasukelluskoulutuksen saatavuuden
parantaminen kouluttajien koulutuksilla ja
harrastajien leireillä. Virkistysvapaasukelluksen nostaminen vaihtoehdoksi muiden
ulkoilma-aktiviteettien rinnalle.
Kilpailujen ja maajoukkueen tukeminen,
jotta virkistysukelluspohjalta ponnistavilla
on selkeä tie kilpailuihin ja maajoukkuetoimintaan.

Valiokunta järjestää yhden leirin kesällä 2013.
Leiri pidetään heinäkuussa ja se on valiokunnan
perinteinen syvyysleiri. Leirin yhteydessä järjestetään viimeisenä päivänä avovesikilpailu virallisella rankingilla.
Vuonna 2013 maajoukkueelle järjestetään kaksi leiriä, yksi hallileiri alkutalvesta ja avovesileiri
syksyllä.

Kilpailutavoitteet
• Vuoden 2013 MM-kisoissa on seuraavat
tavoitteet (kisat yksilökilpailuna): Miesten sijoitukset syvyys- ja allaslajeissa: 2 kilpailijaa
viiden parhaan joukossa. Naisten sijoitukset
syvyys- ja allaslajeissa: 2 kilpailijaa viiden
parhaan joukossa.

Koulutus
Valiokunnan koulutuksellinen päätavoite vuonna
2013 on saada uudet vuoden 2011 ja 2012 vapaasukelluskouluttajat aktivoitumaan ja pitämään
kursseja. Tähtäin on AIDA 1–4 tason koulutuksissa niin, että kukin kouluttaja pitää vähintään yhden kurssin vuoden 2013 aikana. Tavoitteena on
myös kouluttaa 3 uutta kouluttajaa Tampereelle.
Valiokuntaa järjestää AIDA 4- ja kouluttajakurssin Tampereelle vuoden 2013 aikana.
Valiokunta neuvoo ja ohjeistaa kouluttajia
kurssien pitämisessä, jotta kysyntään vastataan
mahdollisimman hyvin.
Valiokunta kehittää edelleen kouluttajan tukimateriaalia ja tekee yhteistyötä AIDA:n kanssa.
Vuonna 2013 ei pidetä vuorovuosin pidettävää
”starakurssia”. Kurssi järjestetään seuraavan kerran valiokunnan toimesta v. 2014.

Valiokunnan kokoonpano 2013
•
•
•
•
•
•

Mikko Anttonen, puheenjohtaja
Hannu Mattila, tiedotus
Dino Nerwey, koulutukset
Jaakko Pasanen, leiritoiminta
Mikko Pöntinen, varapuheenjohtaja, maajoukkue
Timo Pöntinen, tiedotus, leiritoiminta

Valiokunnan avustajat
•
•
•
•

Valiokunta järjestää Suomenmestaruuskilpailut
Paimiossa allaslajeissa maaliskuussa sekä AIDAsyvyyskilpailut heinäkuussa Asikkalassa. Allaslajien SM-kisat voidaan järjestää yhteistyössä räpyläuimareiden kanssa, jos se on aikataulullisesti
ja resurssien kannalta järkevää.

Leirit

Painopisteet
•

•

Ville Autti, Turku (Paimio), SM2013
Antero Joki, Lahti, maajoukkuetoiminta
Ingela Karlsson, Ahvenmaan yhteyshenkilö,
tiedotus
Simo Kurra, Jyväskylä, AIDA-konsultti, guru

Tiedotus
•
•
•
•

Kilpailut

•

Vuonna 2013 valiokunnan tavoitteena on lähettää
kuusi urheilijaa MM-kilpailuihin per kilpailu.
Tavoitteena on saada miesten ja naisten joukkue
osallistumaan sekä syvyys- että allaskisoihin.

•
•
•
•

•

joukkuerinkiin osallistuneista sukeltajista.
Valintakriteereinä käytetään yksilölajien suorituksia kausilta 2012–2013.
Lisäksi tai vaihtoehtoisesti (jos kisat ovat
liian kalliit) maajoukkue voi kilpailla muissa
korkean profiilin kv-kisoissa.

Osallistujat valitaan 3 kk ennen kisoja maa16

Sukeltaja-lehti
www.freedivingfinland.net
FDTF:n Facebook-sivusto
Freediving Team of Finland ry:n keskustelupalsta
Freediving Team of Finland ry:n sähköpostilista
tiedotusvälineet
Norppaposti
www.sukeltaja.fi
esiintyminen yleisissä tiedotusvälineissä

Sähköisen tiedotuksen painopiste siirtyy kotisivuuudistuksen myötä sukeltaja.fi-sivulle.

Hankinnat
Valiokunta hankkii vuoden 2013 aikana kisatapahtumien, maajoukkuetoiminnan ja leiritapahtumien järjestämisen ja toiminnan kannalta järkevät välineet.

Kokoukset
Vapaasukellusvaliokunta kokoontuu keskimäärin
kahden kuukauden välein Vyew-neuvottelupalvelun avulla. Kokouskielenä on englanti tai suomi.
Heinäkuussa järjestetään ns. huippukokous, johon kutsutaan maan aktiivisten sukeltajien joukkoa pohtimaan yhdessä ensi vuoden linjauksia
ja samalla pyritään uudistamaan valiokunnan
miehitystä.

Tapahtuma- ja kilpailukalenteri

Paikka

OsallistujaVastuutaho
tavoite

Tapahtuma

Aika

Liiton avauskokous

tammikuu

Maajoukkueen hallileiri

helmikuu

Kouvola

10

Timo ja Mikko Pöntinen

SM-hallikisat

maaliskuu

Paimio

20

Ville Autti

AIDA 4 -kurssi

toukokuu

Tampere

10

Dino Nerwey

AIDA-kouluttajakurssi

kesäkuu

Tampere

10

Dino Nerwey

Syvyysleiri, kisat, valiokunnan
heinäkuu
kokous

Asikkala

20

Antero Joki ja Timo
Pöntinen

AIDA yksilökisat MM 2013

avoin

avoin

Maajoukkueen syvyysleiri

elokuu

Leppävirta

Valiokunnan aloituspalaveri

joulukuu

Helsinki

Pj

17

6

Mikko Pöntinen

10

Mikko Pöntinen

6

Pj

SUKELLUSKALASTUSVALIOKUNTA

on myös syventää kansainvälisiä suhteita ja
tuoda Suomea esiin sukellusmaana.

Valiokunta vastaa harrastus- ja kilpailutoiminnan järjestämisestä sekä lajin kehittämisestä
Suomessa. Valiokunta huolehtii siitä, että kilpailuja turvallisuussäännöt sekä kilpailujen järjestelyohjeet ja tulosseuranta ovat ajan tasalla ja vastaavat harrastajamäärän vaatimuksia. Valiokunta
seuraa kansainvälistä kehitystä, ylläpitää suhteita
eri maiden sukelluskalastusjärjestöihin ja tukee
kansainvälisiin kilpailuihin osallistumista.

Painopisteet
•
•
•
•
•
•
•

kilpailutoiminnan kehittäminen
nuorisotoiminnan kehittäminen ja seurojen
nuorisointrot
lajin esittely seuroille/kouluttajille
lajidokumentointi sekä lajin tunnettuuden
lisääminen
tieteellinen yhteistyö SYKE:n kanssa
kalastuslain muutosprosessi
harrastuksen turvallisuuden lisääminen
vapaasukelluskoulutuksen avulla

•
•

Valiokunta varautuu harrastajamäärän kasvun
jatkumiseen:
• turvallisuussääntöjä ja ohjeita jaellaan seuroille ja lajista kiinnostuneille.
Lajin tunnettuutta parannetaan. Valiokunta
• järjestää lajiesittelyitä seuroille
• järjestää Kotkassa sukelluskalastusgaalan,
jossa uusia harrastajia opastetaan lajiin
• ylläpitää yhteispohjoismaista www-sivustoa,
jolla parannetaan yhteistyötä (mm. yhteinen
sponsorihakutoiminta) ja kommunikaatiota
Pohjoismaissa.

Nuorisotoiminta
Valiokunta kehittää lajia yhteistyössä nuorisovaliokunnan kanssa.
• Esitellään lajia nuorille ja heidän ohjaajilleen
• järjestetään introsukelluksia merelle nuorisoryhmän kanssa.
• Kehitetään nuorille sopivia harrastusmuotoja.
• Järjestetään nuorisotapahtumissa harppuuna-ammuntoja allasolosuhteissa.
• Kiinnitetään huomiota 15–18-vuotiaiden
harrastajien ja kilpailijoiden erikoistarpeisiin.
• SM-kilpailujen yhteydessä järjestetään nuorten/naisten SM-kilpailut.
• Tehdään mahdolliseksi nuorten tutustuminen
suuriin arvokilpailuihin.

Kilpailutavoitteet
•

Lajin kehittäminen

EM-kotikisojen voitto sekä yksilökilpailussa
että joukkueena
Kristiansund Cup -kilpailuissa voitto sekä
yksilö- että joukkuekilpailussa.
PM-kilpailujen yksilö- ja joukkuekilpailun
voitto

Kilpailut
Tavoitteena on pitää Suomi Pohjois-Euroopan
johtavana sukelluskalastusmaana.

Tiedotus

Valiokunta
• kehittää kilpailu- ja turvallisuussääntöjä
• kouluttaa uusia seuroja kilpailujen
järjestäjiksi
• lähettää seurajoukkueita eurooppalaisiin
kilpailuihin
• lähettää osallistujia Viron mestaruuskilpailuihin
• tukee maajoukkueen osallistumista kansainvälisiin CMAS-kilpailuihin.

•

EM-kilpailut

Kokoukset

•

•
•
•
•
•

EM-kilpailut kesällä 2013 Helsingissä ovat kauden
kilpailullinen päätavoite.
• Joukkueen kokoonpano päätetään vuoden
2012 kotimaan rankingkilpailujen sekä PM ja
Kristiansund Cup -kilpailujen menestyksen
pohjalta.
• Kilpailullisten tavoitteiden lisäksi tavoitteena

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

Valiokunta pitää vuoden aikana vähintään kaksi
kokousta.
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Tapahtuma- ja kilpailukalenteri
Kotimaa (alustava aikataulu)
Osallistujatavoite

Tapahtuma

Aika

Paikka

Vastuutaho

Vuoden avauskokous

tammikuu

Helsinki

Huippukokous 2013

maaliskuu

Rauma

15

Valiokunta

Dödörens Cup

kesäkuu

Hanko

40

Team Kampela/Matti Pyykkö

EM-kilpailut

kesäkuu

Helsinki

60

EM-kilpailutoimikunta

Jaskan Muistokisa

heinäkuu

Päijänne

35

Lahden Pingviinit/Joonas Lassila

Nuorisointrosukellus I

kevät

avoin

20

Calypso /Valiokunta

Vapaasukellus intro

kesä

Päijänne

10

Calypso/Kim Jaatinen

SM-kilpailut

heinäkuu

Rauma

55

Valiokunta + RMSK

Rauma Open

elokuu

Rauma

40

RMSK

Saaristomeri Open

elokuu

Korppoo

40

SMS

Siika Cup

syyskuu

Kotka

40

Kotka Divers

Kauden päät. gaala

syyskuu

Kotka

80

Valiokunta

Sukeltajaliitto

Kansainväliset
Osallistujatavoite

Tapahtuma

Aika

Paikka

Viron tasavallan
mestaruuskilpailut

kesäkuu

avoin

15

Team Kampela/Ville Lahikainen

EM-kilpailut

heinäkuu

Helsinki

60

EM-kilpailutoimikunta

Kristiansund Cup

elokuu

Norja

15

Valiokunta

PM-kilpailut

syyskuu

Norja

10

Valiokunta

Silver Amphora

syyskuu

Bulgaria

5

Valiokunta
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Vastuutaho suomessa

laitesukellus- ja
turvallisuusVALIOKUNTA

Seuratoiminnan tukeminen

Valiokunta ylläpitää laitesukellusharrastuksen
asiantuntijuutta seuraamalla uusimpia opetusmenetelmiä ja perehtymällä sukellustekniikan ja
-menetelmien uusimpaan kehitykseen. Valiokunta
kehittää sukellusturvallisuutta, johtaa ja koordinoi sukellusturvallisuus- ja riskinhallintatyötä
sekä Liitto- että seuratasolla, kehittää sukeltajille
sovellettua ensiapukoulutusjärjestelmää ja kehittää ja organisoi vapaaehtoisen pelastuspalvelun
sukellustoimintaa. Valiokunta pyrkii ennakoimaan
toimintaympäristön muutoksia.

Painopisteet
•
•
•

kouluttajakoulutuksen kehittäminen muokkaamalla laitesukelluskouluttajakurssin rakennetta moduulipohjaiseksi
tekniikkasukellusaiheisen teemaseminaarin
järjestäminen
viranomaisyhteistyön kehittäminen sukellusonnettomuustutkinnassa

Kansainväliset yhteistyökumppanit
Sukeltajaliiton laitesukelluskoulutusohjelmat kattavat sekä CMAS:n että NAUI:n standardit.

Valiokunnan kokoukset
Valiokunnan kokoukset pyritään siirtämään suurimmaksi osaksi videoneuvotteluiksi. Tavoitteena
on kasvattaa valiokunnan jäsenten osallistumisprosenttia valiokunnan kokouksiin. Valiokunta kokoontuu 4–6 kertaa, joista vuoden ensimmäinen
ja viimeinen kokous järjestetään niin, että valiokunnan jäsenillä on mahdollisuus kokoontua kasvokkain.

Valiokunnan rakenne
Valiokunta nimeää alla mainituille osa-alueille
valiokunnan jäsenistä vastuullisen henkilön, joka
kokoaa itselleen sopivan työryhmän toteuttamaan
toimintasuunnitelman mukaista tavoitetta. Koulutuksen vastuualueilla työryhminä toimivat liittokouluttajat.
• kouluttajakoulutus
• DAN-koulutus
• Vapepa-sukellus
• tekniikkasukellus
• erityisryhmien sukellus
• tapahtumaraportointi
• sukelluslääketiede
• sukellusonnettomuustutkinta
• kehittämisprojektit
• tiedotus

Valiokunta järjestää kouluttajakursseja ja kouluttajien täydennyskoulutusta seurojen koulutusresurssien vahvistamiseksi. Valiokunta avustaa
Vapepa-sukeltajakoulutuksessa,
ensiapukoulutuksessa ja lähikouluttajakoulutuksessa niitä seuroja, joilla ei ole omia resursseja seuran sisäisen
koulutuksen järjestämiseen.
Valiokunta järjestää
• laitesukelluskouluttajakurssin
• täydennyskoulutuskurssin
• tekniikkasukellusaiheisen teemaseminaarin
yhdessä FCDA:n kanssa
• liittokouluttajatapaamisen
• Vapepa-sukeltajakurssin
• DAN-kouluttajakurssin
• DAN-ensiapukursseja tarpeen mukaan
• lajikoulutuksen VAK-täydennyskoulutukseen
• erityisryhmien toimintatapahtuman.
Seurojen koulutustoiminnan aktivoimiseksi ja monipuolistamiseksi kouluttajille suunnatut kurssien
tukimateriaalit (kurssien järjestämisohjeet, luentokalvot, kouluttajien luentomuistiinpanot, teoriakokeet jne.), materiaalien päivitykset, ym.
kouluttajan työkalut julkaistaan www.sukeltaja.
fi-sivujen kouluttajasivuilla ilmaiseksi seurojen
käyttöön.
Valiokunta on mukana Liiton internet-sivujen
kehitystyössä ja valmiin olemassa olevan materiaalin työstämisessä oppaiksi/oppikirjoiksi.

Erityisryhmät
Pyritään varmistamaan, että erityisryhmien sukelluksesta on riittävästi tietoa saatavilla sitä
haluaville. Valiokunta on työstänyt uutta materiaalia erityisryhmille. Materiaalin Asperger-osio
on laitettu lausunnolle Autismi- ja kehitysvammaliittoon. Tätä materiaalia tullaan testaamaan
käytännössä vuoden 2013 aikana.

Vapepa
Valiokunta järjestää toimintavuonna 2013 kaksi
valtakunnallista Vapepa-kurssia. Kurssien yhteydessä pätevöitetään aktiivisia Vapepa tehtävissä
toimivia sukelluskouluttajia Vapepa-kouluttajiksi.
Toiminnassa mukana olevia Vapepa-kouluttajia
pätevöitetään järjestämällä heille suunnattu kertaus/tapaaminen SPR:n Valmiuskouluttajien kertauskoulutuksessa Nynäsissä. Vapepa-kurssien
materiaali päivitetään vastaamaan tämänhetkistä
tilannetta.
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Ensiapukoulutus
Valiokunta koordinoi Sukeltajaliiton ensiapukoulutusta. Valiokunta järjestää DAN ensiapukouluttajakurssin sekä tarpeen mukaan myös perustason
koulutusta seuroille, joilla ei ole omia ensiapukouluttajia. Tavoitteena on n. 150 uuden henkilön
DAN-ensiapukortitus sekä päivityskoulutuksen
järjestäminen kaikille, joiden ensiapupätevyys
vanhenee vuoden aikana.
2013 jatketaan vuonna 2011 lanseerattujen
NEURO- ja FIRST AID -kurssien levittämistä peruskoulutustasolla.
Koulutusmateriaalin käännöstyötä jatketaan
edelleen vuonna 2013. Tavoitteena on saada kaikkien Suomessa koulutettavien kahdeksan DAN
kurssin esitysmateriaali käännettyä sekä Provider
että Instructor -tasoilla.

Liittokouluttajat ja valiokunnan
sisäinen koulutus
•
•
•

•

Liittokouluttajaverkostoon valittujen uusien
kouluttajien mentorointia jatketaan.
Liittokouluttajien ensiapupätevyys pidetään
ajan tasalla.
Laitesukellusliittokouluttajatyöryhmä
järjestää alkuvuodesta oman laitesukelluskouluttajakurssin uudistusta suunnittelevan
tilaisuuden. Tilaisuuden aiheena on moduulisuunnittelu.
Järjestetään DAN-liittokouluttajien jatkokouluttamiseen tähtäävän koulutustapahtuma. Tapahtuman yhteydessä järjestetään
mahdollisuus liittokouluttajille ensiapukoulutuspätevyyden ajantasaistamiseen. Tämä
tapahtuma järjestetään yhteistyössä nuorisovaliokunnan kanssa.

Laitesukelluskouluttajakoulutus
Moduulimuotoinen laitesukelluskouluttajakoulutus käynnistyy syksyllä 2012. Moduulimuotoisen
kouluttajakurssin edelleen kehittämistä jatketaan, kunhan ensimmäisistä kursseista saadaan
kokemusta.
Muiden koulutusjärjestelmien laitesukelluskouluttajille järjestetään CMAS- ja NAUI-kouluttajaluokitukseen tähtäävää crossover-koulutusta
laitesukelluskouluttajakurssin moduulien yhteydessä oman opetussuunnitelman mukaisesti.

Tekniikkasukellusaiheinen
teemaseminaari
Valiokunta järjestää tammikuussa yhdessä
FCDA:n kanssa tekniikkasukellusta käsittelevän
teemaseminaarin. Tapahtuman kohderyhmänä
ovat tekniikkasukeltamisesta kiinnostuneet
sukeltajat.

Ilmanlaatuanalyysit
Laitesukelluksen erikoiskurssit
Jatketaan valmisteilla olevien sukellusturvallisuuskurssin, laitesukelluksen syventävän jatkokurssin, nitroksisukelluskurssin ja seoskaasujenvalmistajakurssin materiaalien työstöä.
Nitroksisukelluskurssin sekä seoskaasujenvalmistajakurssin materiaalia muokataan vastaamaan muiden kurssien materiaalia ulkoasultaan ja ilmaisultaan.
CMAS-nitroksikouluttajakurssi ja Gas Blender
Instructor -kurssi järjestetään jatkossa kahden
vuoden välein.

Tekniikkasukelluskoulutus
Sukeltajaliiton tarjoamaa tekniikkasukelluskoulutusta tuodaan esille voimakkaammin Liiton verkkosivuilla sekä Sukeltaja-lehdessä.
Valiokunnalla on valmius toteuttaa tekniikkasukelluskouluttajakoulutusta. Kysynnän ja kohderyhmän pienuuden takia sitä ei erikseen tarjota
seuroille, vaan koulutuksen toteuttavat Liiton tekniikkasukelluskouluttajat tapauskohtaisesti.
Selvitetään muiden koulutusjärjestöjen tekniikkasukelluskouluttajien mielenkiintoa tehdä mahdollisesti cross over -kurssi CMAS:n ja NAUI:n
tekniikkasukelluskouluttajaksi.

Tiedotetaan seuroja Sukeltajaliiton ilmanlaadun
analysointipalvelusta. Tutkitaan mahdollisuutta
palvelun tilaamiseen Sukeltajaliiton internetsivujen kautta.

Tapahtumaraportointi
Valiokunta käsittelee saapuneet raportit, ylläpitää raporttiyhteenvetoa ja tarvittaessa konsultoi muita valiokuntia ja asiantuntijoita raporttikäsittelyssään. Kaikista saapuneista raporteista
laaditaan palaute raportin laatijalle. Saapuneita
raportteja käsitellään anonyymeina Sukeltajalehdissä ja Sukeltajaliiton internetsivuilla. Raporteista tehdään yhteenveto vuoden lopussa.
Samaan yhteenvetoon kootaan myös muu saatu
tieto sukellusonnettomuuksista Suomessa, joista
ei ole saatu erikseen tapahtumaraportteja. Tehdään yhteistyötä muiden Suomessa toimivien
sukelluskouluttajien ja viranomaisten kanssa,
pohjoismaisten liittojen kanssa, ja laajennetaan
yhteistyötä tulevaisuudessa myös muiden kansainvälisten tahojen kanssa.
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Sidosryhmäyhteistyö

Tiedotus

Valiokunta jatkaa ja kehittää sidosryhmäyhteistyötä mm. seuraavien tahojen kanssa:
• SPR
• Vapepa-keskusjärjestö
• Poliisi (Sisäasiainministeriö, kihlakunnat)
• Merivartiosto
• Pelastustoimi (SPEK, Sopimuspalokuntien
liitto, Sisäasiainministeriö jne.)
• Sukelluslääkärit
• Kuluttajavirasto
• NAUI Europe
• Muut sukelluskoulutusjärjestöt

•
•
•
•
•

Ylläpidetään, kehitetään ja päivitetään www.
sukeltaja.fi-sivujen laitesukellus- ja laitesukelluskoulutusosioita.
Viedään ajankohtaisia asioita Liiton internetsivujen keskustelu- ja uutispalstoille ja
blogiin.
Toimitetaan artikkeleita Sukeltaja-lehteen.
Vapepan osalta www.vapepa.fi
Sidosryhmien tiedotuskanavat niiltä osin kuin
aihe liittyy näihin

Tapahtumakalenteri

Tapahtuma

Aika

Paikka

Osallistujatavoite

Tekniikkasukellusaiheinen
teemaseminaari

tammikuu

Helsinki

150

Liittokouluttajatapaaminen

huhtikuu

Keski

30

DAN-kouluttajakurssi

avoin

avoin

4

DAN-ensiapukurssit

koko
vuosi

koko
Suomi

150

syksy

avoin

10

Vapepa-työryhmä

10

Vapepa-työryhmä, Vapepan
keskustoimikunta

Vapepa-sukeltajakurssi

avoin

Vastuutaho
Työryhmä, FCDA
Dan-liittokouluttajat,
nuorisovaliokunta,
laitesukellusliittokouluttajat
DAN-työryhmä
DAN-työryhmä,
DAN-liittokouluttajat

VAK-täydennyskoulutus

avoin

Laitesukelluskouluttajakoulutus

koko
vuosi

avoin

12

Kouluttajakoulutustyöryhmä

Crossoverkoulutus

koko
vuosi

avoin

4

Kouluttajakoulutustyöryhmä

Erityisryhmien tapahtumia

koko
vuosi

Keski

8

Erityisryhmien
sukeltamisen työryhmä
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www.sukeltaja.fi

