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ASETUN EHDOLLE LIITON PUHEENJOHTAJAKSI 

MERKITTÄVÄT TEHTÄVÄT SUKELLUSURALLA 

1998  PADI Divemaster –luokitus 

2003  http://sukellus.fi –blogin perustaminen 

2003  PADI Open Water Scuba Instructor -luokitus 

2003  Tampereen Sukelluskeskus Oy:n osakkaaksi, kouluttajaksi ja neuvonantajaksi 

2004  PADI Master Scuba Diver Trainer -luokitus 

2004  Helsingin Sukelluskeskus Oy:n osakkaaksi, kouluttajaksi ja neuvonantajaksi 

2005  Valtion tiedonjulkistamispalkinto, http://www.sukellus.fi -sivuston toiminnasta 

tsunamikatastrofin aikana. 

2006  Sukelluskirja–matkaoppaan toimittaminen (Mondo Kustannus) 

2008  PADI Instructor Development Course Staff Instructor -luokitus 

2008  DSAT EFR Instructor 

2010- Sukeltajaliiton hallituksen jäsen 

Olen lisäksi luennoinut sukellusmatkailusta mm. Matka-messuilla, sekä kirjoittanut artikkeleita 
sukeltamisesta Mondo-lehteen. 

STRATEGINEN NÄKEMYS LIITON TOIMINNASTA JA KEHITTÄMISESTÄ 

Puheenjohtajuudesta vetäytyvä Matti Anttila on yhdessä jäsenseurojen ja liiton hallituksen kanssa 
kehittänyt Sukeltajaliittoa kaikkien suomalaisten sukellusseurojen, mutta myös sukellusharrastajien 
ja -yritysten yhteiseksi järjestöksi, joka edistää sukellusharrastuksen toimintamahdollisuuksia ja -
edellytyksiä Suomessa. Tätä työtä pitä jatkaa määrätietoisesti edelleen. 
 
Sukellusharrastus on muuttanut nopeasti muotoaan. Sukeltaminen kilpailee ihmisten ajasta 
kymmenien muiden vapaa-ajan aktiviteettien kanssa ja siitä on tullut – niin hyvässä kuin pahassa – 
arkipäiväisempi harrastus.  
 
Suuri osa suomalaisista hankkii ensimmäiset sukelluskokemuksensa ja sukellusluokituksensa 
ulkomailta. Yhä useampi suomalainen ei harrasta sukeltamista Suomessa lainkaan tai hyvin 
vähän.  
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Positiivisessa mielessä monen sukupolven sukeltajien perheet ovat yhä useammin arkipäivää, 
nuoret ja vanhemmat harrastavat yhä useammin lajia yhdessä.  
 
Näihin muutoksiin pitää reagoida käytännön toimenpiteillä, nykyistä linjaa jatkamalla ja 
kehittämällä. 
 
Uusi haaste on myös vapaaehtoistyöhalukkuuden katoaminen erityisesti suurissa kaupungeissa 
sekä liittokouluttajien määrän lasku, johon on löydettävä lääkkeet – tai vaihtoehtoisia 
toimintatapoja.  

MITÄ ANNETTAVAA EHDOKKAALLA OLISI SUKELTAJALIITTO RY:LLE 

Sukellustoiminnan ymmärrys: Aloitin PADI-ammattilaisena vuonna 1998 ja olen jatkuvasti 
kehittänyt osaamistani sukeltajana ja sukelluskouluttajana. Viime syksynä suoritetut PADI 
Instructor Development Course Staff Instructor-koulutus tästä tuoreimpana esimerkkeinä. Olen 
lisäksi ollut aktiivisesti mukana sekä Tampereen Sukelluskeskus Oy:n että Helsingin 
Sukelluskeskus Oy:n tominnassa. Sukellusintressini liittyvät sukellusmatkailuun sekä 
vedenalaiseen videokuvaukseen (PADI Underwater Videographer Specialty Instructor) sekä 
luonnonsuojeluun (PADI Underwater Naturalist Instructor, Project AWARE Instructor, Project 
AWARE Coral Reef Conservation Specialty Instructor) 
 
Media- ja markkinointiosaaminen: Aloitin työskentelyn markkinoinnin ja median parissa vuonna 
1986. Toimin tällä hetkellä osaomistamani toimitusjohtajana. Yritykseni asiakkaina on kolme 
kansainvälistä suuryritystä sekä joukko Suomen suurimpia yrityksiä.  
 
Ennakkoluulottomuus ja muutosjohtaminen: Niin työelämässä kuin harrastuksissani olen pyrkinyt 
tuomaan esille erilaisia ja uusia näkökulmia asioiden tekemiseen.  
 
Talousosaaminen: Olen toiminut yrittäjänä vuodesta 1994 lähtien. Tämän lisäksi olen toiminut 
pörssilistattujen yritysten hallituksen jäsenenä sekä Suomessa että Ruotsissa. 2000-luvun 
vaihteessa toimin Lontoossa kansainvälisen pörssiyrityksen johtoryhmässä vastaten yrityksen 
globaalista liiketoiminnan kehittämisestä.  
 
Kansainvälisyys: Liikekumppaneinani on lähes aina ollut kansainvälisiä tahoja ja olen hyvin tottunut 
käymään neuvotteluja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Olen lisäksi luennoinut 
ulkomailla mm. Institute of Directors’issa, Ruotsissa, Singaporessa ja Hong Kongissa. 
 
Esiintymiskyky: Olen tottunut esiintyjä ja esitelmöijä. Radio- ja tv-kokemusta on yhteensä 12 
vuoden ajalta.  
 
Kokemus Sukeltajaliiton hallituksessa toimimisesta: Pidän tätä ensiarvoisen tärkeänä sekä 
toiminnan jatkokehittämisen sekä nykyisen linjan säilyttämisen kannalta. 
 
Halu antaa oma osaaminen liiton kehittämisen käyttöön.   
 

Aleksi Nieminen 
 

 
Helsinki, 11.10.2012 Ehdokkaan allekirjoitus, samalla suostumus ehdokkaaksi 

HUOM: Ehdotus saadaan julkaista Sukeltajaliitto ry:n verkkosivuilla. 


