Sukella suomalaiseen

Kuva: Mikko Sa areil a

seikkailuun!
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Suomalainen
Suomalaisen pinnan alla elää ainutlaatuinen,
vilkas ja kaunis maailma, joka tarjoaa
sukeltajalle unohtumattomia elämyksiä ja
seikkailuja.

Suomen tuhannet järvet luovat sukeltamiselle upeat puitteet. Myös Itämeri vedenalaisine puistoineen tarjoaa monipuolisia sukelluselämyksiä
sekä aloittelevalle että kokeneelle sukeltajalle. Suomessa on runsaasti
hylkyjä, ja useissa louhoksissa pääsee kokemaan luolasukelluksen ainutlaatuisen maailman. Suomalainen sukelluskausi kestää vuoden ympäri. Talvikaudella voi hankkia uudenlaisia elämyksiä jääsukeltamalla
kirkkaissa vesissä.

Kuva: Pekk a tuuri

Sukellus on monipuolinen harrastus, joka sopii kaikille ikään katsomatta. Sukellusta voi harrastaa monella tavalla, monessa ympäristössä ja
vuoden ympäri. Laji sopii kilpailijalle, tutkijalle, seikkailijalle sekä valokuvaajalle, ja sitä voi harrastaa sekä liikuntamuotona että rentoutumistarkoituksessa. Harrastuksen parissa tutustuu hyvään porukkaan, jonka kanssa on mukavaa sukeltaa yhdessä. Laitesukellustaitoa tarvitaan
myös pelastus- ja etsintätöissä, vedenalaisessa rakennus- tai tutkimustyössä sekä puolustusvoimien tehtävissä.

Tervetuloa sukeltamaan Suomen kirkkaimpiin vesiin!

Allikuja 11, 23500 Uusikaupunki
Puh. +358440906371
info@divecenter.fi • www.divecenter.fi

• Kohdekuljetukset ja retket
Isokariin ja muualle Selkämeren kansallispuistoon.
Leirivalmistelut.

• Sukelluskoulutukset ja
-kokeilut. Erityisesti
suomalaisiin olosuhteisiin
perehdyttäminen.

• Sukellusretket ja safarit
Pohjoisen Ahvenanmaan
saaristoon. Sukellusmatkat
myös ulkomaille.

• Varustemyynti ja verkkokauppa. Sukellusretkiä
kaupanpäälle.
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Suomi on ainutlaatuinen hylkysukellusmaa.
Hylkymme ovat hyvin säilyneitä, ja
Helsingissä sijaitsee myös harvinainen
Museoviraston hylkysukelluspuisto, jossa
voi tutustua Kronprins Gustav Adolfin
hylkyyn.
www.nba.fi/fi/smm_puisto

Kuva: Stig Gustavsson

sukeltaminen
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Rohkeasti
mukaan!
Turvallinen ja miellyttävä
sukeltaminen vaatii asianmukaista koulutusta ja
harjoittelua.

Kuva: Harri Nieminen

Laitesukelluskokeilu on helppo tapa tutustua lajiin,
ja kynnys peruskurssille on matala. Sukellusseurat ja -keskukset ympäri Suomen järjestävät kokeiluja sekä laitesukelluskursseja, peruskursseista aina erikoiskursseihin saakka. Kurssien lisäksi
seurat järjestävät jäsenilleen monipuolisia harrastusmahdollisuuksia, lasten ja nuorten toiminnasta
kilpailutoimintaan, sekä tarjoavat jäsentensä käyttöön sukeltamiseen tarvittavaa kalustoa. Myös
omia välineitä on helppo hankkia. Sukellusliikkeet
palvelevat harrastajia suurimmilla paikkakunnilla,
ja järjestävät asiakkailleen myös sukelluskurssija retkitoimintaa. Lajin suola on mukava, samanhenkinen porukka, jonka kanssa sukeltamista on
mukava harrastaa. Sukeltaminen on koko perheen
harrastus.

Sukeltajaliitto ry
99
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99
99
99
99
99
99

on suomalaisen sukelluksen asiantuntija
edistää monipuolista harrastesukellusta
kouluttaa ja palvelee sukeltajia
edistää sukellusturvallisuutta
tekee ympäristö- ja olosuhdetyötä
toimii sukelluksen edunvalvojana
edustaa suomalaisia sukeltajia Suomessa ja maailmalla
julkaisee Sukeltaja-lehteä

Sukeltajaliitto ry on suomalaisen sukelluksen kattojärjestö. Liiton jäseniä ovat sukellusseurat, sukellusalalla toimivat yritykset ja oppilaitokset sekä yksittäiset sukeltajat. Sukeltajaliitto on perustettu vuonna 1956. Sen jäsenyyden piirissä on
yli 12 000 sukeltajaa.

SUKELLUSPALVELUT AMMATTITAIDOLLA SUORITETTUNA

Etsi lähin sukellusseurasi ja ilmoittaudu kurssille!

www.stellamaria.fi
mpy.fi
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Koulutus
Laitesukelluksen koulutusohjelma on portaittain etenevä, jatkuvan koulutuksen periaatteeseen pohjautuva
järjestelmä. Sukeltaja voi kehittää omaa osaamistaan,
tarpeidensa ja mielenkiinnon kohteidensa mukaisesti,
läpi koko sukellusuransa. Peruskursseilla opitaan lajin
perustaidot, jatkokurssit syventävät sukellustietoja ja –
taitoja, ja erilaisilla erikoiskursseilla perehdytään syvällisesti yksittäisiin sukelluksen osa-alueisiin.

Intro

Kuva: Jouko L aitinen

Sukellusseuran tai -keskuksen järjestämä laitesukelluskokeilu eli intro on hyvä ja turvallinen tapa tutustua
sukellukseen. Kokeilemalla pääsee näkemään, tuntuuko laji omalta ja herääkö kiinnostus varsinaiselle
laitesukelluskurssille osallistumiseen. Laitesukelluskokeilussa kouluttaja antaa lyhyen opastuksen sukelluslaitteen käyttöön ja sukellusta kokeillaan kouluttajan
johdolla uima-altaassa tai rantavedessä.

Peruskurssilla opetellaan ne perustiedot ja -taidot, jotka laitesukeltaja tarvitsee sukeltaakseen ohjatusti esimerkiksi sukellusseuran leireillä ja sukelluskeskusten
järjestämillä retkillä. Kurssin pääpaino on käytännön
perustaitojen opettelussa ja sukellusturvallisuudessa.
Peruskurssi koostuu teoriaopetuksesta, allasharjoituksista ja avovesisukelluksista. Peruskurssin suorittaneelle myönnetään sukeltajakortti.

Yhdessä hyvä tulee.

A M M AT T I TA I T O A A I K U I S I L L E

Laitesukelluksen
peruskurssi

www.luksia.fi

Ammatillista
sukelluskoulutusta
– jo vuodesta 1995. Tervetuloa Lohjalle,
Ojamon kaivoslammen sukelluskeskukseen.
Tarkastussukelluskoulutus (21 ov)
perehdyttää rakennus-, kunnossapito- ja
tarkastussukellukseen sekä vedenalaisiin
hätäkorjauksiin ja pelastustöihin.
Vedenalainen rakentajakoulutus (24 ov)
tarkastussukelluskoulutuksen käyneille kevytsukeltajille. Perehdyttää kone-, metalli-,
maa- ja vesirakennusalan töihin, valmistaa
sukeltajan ammattitutkintoon.
Tutkimussukelluskoulutus (38 ov)
toteutetaan AESD:n (Advanced European
Scientific Diver) standardien mukaan. Ohjaa
mm. biologeja ja arkeologeja vedenalaiseen
tutkimustyöhön.
Esitteet ja hakulomakkeet: p. 010 800 990,
info@luksia.fi tai www.luksia.fi/aikuisopisto

Kuva: Oona Tuuri
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Uudelleen
pinnan alle

Taitojaan voi ylläpitää ja kehittää avovesisukellusten lisäksi
allasharjoittelulla, joka on helppo tapa kehittää osaamistaan ja myös hyvä liikuntamuoto. Sukeltajat ovat aktiivisia
matkailijoita, ja sukellusseurat ja -keskukset järjestävät
jäsenilleen vuosittain kiinnostavia sukelluselämyksiä sekä
kotimaassa että ulkomailla. Lomalla alkanutta harrastusta
kannattaa ehdottomasti jatkaa kotiinpaluun jälkeen myös
silloin, jos kurssi on jäänyt kesken ja kortti suorittamatta. Kun ottaa yhteyttä oman alueensa sukellusseuraan tai
-keskukseen, saa lisätietoa itselleen parhaiten sopivista
vaihtoehdoista jatkaa mielenkiintoista harrastusta.

mpy.fi

Kuva: Eero Hällfors

Moni suomalainen sukeltaja suorittaa sukelluskorttinsa lomamatkan aikana. Ulkomailla korttinsa suorittaneen
kannattaa ehdottomasti jatkaa lajia kotiin paluun jälkeen.
Suomessa voi suorittaa jatkokursseja sekä mielenkiintoisia
erikoiskursseja, joilla voi syventyä esimerkiksi hylkysukellukseen tai tekniikkasukellukseen. Kilpailuhenkiset harrastajat voivat jatkaa lajia kilpailutoiminnan, kuten esimerkiksi
uppopallon parissa.

Lomalla
alkanutta
harrastusta
kannattaa
ehdottomasti jatkaa
kotiinpaluun jälkeen
myös silloin, jos kurssi
on jäänyt kesken ja
kortti suorittamatta.

Kuva: Pet teri Viljak ainen
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Sukeltajaliitto ry
Radiokatu 20
00093 SLU
Puhelin (09) 3481 22 58
Fax (09) 3481 25 16
office@sukeltaja.fi
www.sukeltaja.fi

Kuva: Mikko Sa areil a

	Tykkää meistä myös Facebookissa!

HELLO
DEEP BLUE
Seikkailunhaluiselle kuvaajalle
Olympus tarjoaa vedenalaiseen
käyttöön kameroita, koteloita ja
salamoita, jotka ovat vesitiiviitä
jopa 45 metrin syvyyteen asti.
Lisätietoja: www.olympus.fi

