Vuosikertomus
Årsberättelse

2012

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
Kulunut vuosi 2012 oli monipuolinen, ja sille määritettyjä painopisteitä saatiin toteutettua
laajasti. Useita uudistuksia laitettiin vireille, ja ne jatkuvat tänäkin vuonna. Niin sen kuuluu
ollakin, toimintamme on jatkuvaa eikä katso vuodenaikoja. Kuten sukellus itsessäänkin!
Vuosi alkoi verkostoitumisen merkeissä. Tammikuussa kutsuimme kokoon suurimpia suomalaisia sukellustoimijoita tavoitteena keskustella yhteisistä päämääristä ja lajin harrastajia
tukevista toimenpisteistä. Tässä sukellustoimijayhteisössä ei ole merkitystä, onko toimija
yrittäjä vai seura. Tärkeää on, että harrastussukeltajat saisivat enemmän harrastusmahdollisuuksia. Kaiken toiminnan keskipisteessä on sukeltaja, kuten strategiassammekin lukee.
Vuoden alussa toteutettiin myös vedenalaisen valokuvauksen seminaari, joka kokosi suuren
joukon alan asiantuntijoita ja lajista kiinnostuneita samaan tilaan.
Verkostoitumistoimintaa jatkaen aloitimme seuratapaamiset kevättalvella Oulun seminaarilla, jossa keskityttiin koulutus- ja turvallisuusasioihin alueen seurojen kanssa. Tämä on
Liiton hallituksen vuonna 2012 aloittama linjanveto: osa vuoden hallituksen kokouksista
pidetään eri paikkakunnilla, ja mukaan kutsutaan paitsi lähiseuroja myös valitun teeman
mukaisia asiantuntijoita. Tähän aihepiiriin vielä liittyen on hyvä todeta, että myös kansainvälinen yhteistyö on hoidettu hyvin. Esimerkkinä mainittakoon kesäkuussa Suomen isännöimä European Uderwater Federationin kokous, jossa paikalla oli merkittäviä eurooppalaisia
yhdistys- ja kaupallisen puolen toimijoita!
Eräs näkyvistä hankkeistamme oli jatkaa edellisvuonna lanseerattua postikorttikampanjaa.
Sen idea on tarjota ulkomailla peruskurssinsa käyneille suomalaisille lisää tietoa sukellusmahdollisuuksista Suomessa. Tuotimme myös suomalaisen sukelluksen yleisesitteen sekä
printtimuodossa että sähköisenä. Kaikkien meidän etumme on saada sukelluksesta kiinnostuneet jatkamaan lajia Suomessa.
Sukeltaja-lehti jatkaa laadukasta linjaansa ollen samalla Suomen laajalevikkisin sukelluslehti. Lehden lisäksi tiedotusta hoidetaan sukeltaja.fi-sivustolla ja mm. Facebook-ryhmässämme sekä erilaisin kohdennetuin sähköpostitiedottein.
Liiton monipuolisessa toiminnassa on otettava huomioon tärkeitä taloudellisia tekijöitä. Kiitos luottamustoimijoiden ja toimiston työn, Liiton talous onkin hyvässä kunnossa ja suunnitellut budjetit ovat pitäneet.
Voimme olla ylpeitä viime vuoden saavutuksista ja avauksista. Sukeltajaliiton kiinnostavuus,
verkostot ja talous ovat terveellä pohjalla. Tämän pohjalta toimintaa on hyvä jatkaa ja
kehittää. Kiitos koko Sukeltajaliiton 12 000-henkiselle tiimillemme! Yhdessä tätä mieluisaa
lajia harrastamme ja viemme eteenpäin omaksi iloksemme!
Omasta puolestani tahdon vielä kiittää koko yhteisöä nelivuotisesta puheenjohtajuudestani.
On hyvä mieli jättää elinvoimanen ja aktiivinen yhdistys muiden vedettäväksi, samalla itse
pysyen lajissa aktiivisena mukana!

Matti Anttila
puheenjohtaja

ORDFÖRANDES ÖVERSIKT
Året 2012 har varit mångsidigt och de bestämda tyngdpunktsområdena ledde till förverkligade aktioner. Fler förnyelser startades vilka fortsätter också under det inkommande verksamhetsåret. Detta är som sig bör då vår verksamhet, så som dykningen inte heller stannar
upp utan fortsätter året runt.
Året påbörjades med ”networking”. I Januari inbjöd förbundet branchens största aktörer till
diskussion om gemensamma mål samt åtgärder för att stöda idkare av vår gemensamma
hobby. I dykarkretsar borde det inte ha betydelse ifall vi talar om föreningar eller företag.
Det viktiga är att fritidsdykare skulle få fler chanser att utöva sin sport. I mitten av allt är
dykaren så som också förbundets strategi pekar ut. I början av året förverkligades också
ett UV fotograferings föreläsning som samlade en stor grupp professionella och entusiaster
under samma tak.
Nätverksuppbyggandet fortsattes genom att under vårvintern starta föreningsträffar i Uleåborg, seminaariet där inriktade sig på utbildnings och säkerhetsärenden. Denna verksamhhet är i linje med överenskommelsen år 2012 om att en del av styrelsens möten arrangeras
på olika orter runtom i Finland, med syfte att inbjuda lokala föreningar och sakkunniga
enligt olika teman. Det bör också konstateras att det internationella sammarbetet också
beaktats väl. Exempelvis bör nämnas European Uderwater Federation mötet där betydande
förenings och kommersiella aktörer medverkade.
En av våra synligare kampanjer var postkortskampanjen som vi fortsatte från föregående
år. Idén med kampanjen är att är att erbjuda information om fritidsdykning i Finland åt
sådana dykare som påbörjat sin hobby utomlands. Vi förverkligade också en pamflett om
sportdykning i print samt e-format. Det ligger i allas vårt intresse att få dykintresserade att
fortsätta att dyka också här hemma.
Sukeltaja-tidningen fortsätter sin högklassiga linje och är Finlands största dyktidning. Utöver tidningen utger vi information på sukeltaja.fi, vår Facebook-grupp samt via riktade
e-post notiser.
I förbundets rikliga verksamhet bör ekonomiska synpunkter beaktas. Tack vare de förtroendevalda samt personalen på kontoret ligger vår ekonomi på ett stadigt botten och de
planerade budgeterna har hållit.
Vi kan vara stolta över det gångna årets verksamhet. Intresset för dykarförbundet samt
våra nätverk ock ekonomi är starka. På basen av detta år det gott att fortsätta vårt arbete.
Tack för hela vårt 12000 starka team!Det är vi alla som tilsammans för vår gren vidare till
vår gemensamma glädje!
Jag vill ännu för min del tacka hela vår gemenskap för mitt fyra åriga ordförandeskap. Det
känns skönt att överlåta ledarskapet för ett levande och aktivt förbund åt följande och fortsätta utöva vår verksamhet tillsammans med er alla.

Matti Anttila
ordförande

1. Järjestötoiminta

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

1.1 Organisaation kuvaus
Sukeltajaliitto ry, Finska dykarförbundet rf on perustettu
vuonna 1956, ja se on pohjoismaisista sukellusliitoista vanhin ja kooltaan suurin. Liiton epävirallinen englanninkielinen nimi on Finnish Divers’ Federation. Liiton kotipaikka on
Helsinki.

Arvot
Sukeltajaliiton arvot ovat avoimuus, vastuullisuus ja vaikuttavuus.

Sukeltajaliiton organisaatio
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Kokoukset

Jani Santala

Liitolla on kaksi varsinaista kokousta: kevätkokous ja syyskokous. Äänestyksissä seuroilla on käytössään yksi ääni jokaista jäsenmääränsä alkavaa kymmenlukua kohden.
Kevätkokouksessa esitellään edellisen vuoden vuosikertomus ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
tilivelvollisille. Kokous päättää myös seuraavan vuoden jäsenmaksuista ja ehdollepanotoimikunnan asettamisesta.
Syyskokouksessa vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan hallituksen
jäsenet erovuoroisten tilalle. Puheenjohtaja ja hallituksen
muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

(uusi)

Hallituksessa jatkavat edelleen seuraavan kauden jäsenet
Aleksi Nieminen, Lilli Pykäläinen-Liikka, Marko Räihä ja Kari
Savolainen.

Liiton luottamuselimet
Hallitus
Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan Liiton puheenjohtajaksi. Liiton toimintasäännön mukaan hallituksessa on hänen
lisäkseen kuudesta kahdeksaan jäsentä. Hallituksen jäsenet
ovat erovuorossa kaksivuotiskauden päättyessä. Hallituksen ehdokasasettelussa pyritään hakemaan henkilöitä, jotka
edustavat tasapuolisesti jäsenkuntaa alueellisesti, sukupuolijakaumaltaan ja muulta taustaltaan. Hallitus kokoontuu
noin kuusi kertaa vuodessa.

Kevätkokous 29.4. Tampere,
Tampere-talo
Ennen virallista kokousta Petteri Airanne, Jouko Laitinen ja
Marko Kauppinen palkittiin Liiton kultaisilla ansiomerkeillä.
Liiton kevätkokouksessa oli edustettuna 15 seuraa kokonaisäänimäärän ollessa 285. Kokouksen puheenjohtajana
toimi Harri Nieminen. Kokouksessa esiteltiin vuoden 2011
vuosikertomus ja tilinpäätös vahvistettiin. Tilivelvollisille
myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Kokouksessa valittiin ehdollepanotoimikunta, jonka puheenjohtajana toimi Matti Anttila.
Liiton jäsenyhdistykset ovat velvollisia suorittamaan
Liitolle jäsenmaksun kustakin jäsenestään ikäryhmäporrastuksen mukaisesti. Kokous vahvisti vuoden 2013 jäsenmaksuiksi ikäryhmittäin:
•
•
•
•

Hausjärvi

Hallitus
•
edustaa jäsenistöä, vastaa toiminnasta ja taloudesta
sekä toimii järjestön edunvalvojana
•
seuraa ja edistää sukelluksen kehitystä
•
ohjaa ja valvoo toiminnan laatua
•
ohjaa ja valvoo eettisten sääntöjen noudattamista
•
ohjaa ja valvoo antidopingohjelman toteuttamista
•
ohjaa ja valvoo tasavertaisuuden toteuttamista Liiton
toiminnassa.
Hallituksen kokoonpano, vastuualueet ja osallistuminen
kokouksiin vuonna 2012:

aikuiset 25,50 euroa (1998 tai ennen syntyneet)
norpat 13,00 euroa (1999–2006 syntyneet)
kuutit 0 euroa (2007 tai sen jälkeen syntyneet)
rinnakkaisjäsen 0 euroa (jäsen, joka maksaa yhden
seuran kautta Liiton maksun, voi olla rinnakkaisjäsenenä muissa seuroissa).

Matti Anttila, puheenjohtaja, talous,
kansainväliset asiat				6/6
Markku Leinonen, koulutus , DAN			
6/6
Marko Kauppinen, varapuheenjohtaja, koulutus
4/6
Aleksi Nieminen, markkinointi ja tiedotus		
4/6
Erno Olkkonen, turvallisuus, kilpailutoiminta,
antidopingtyö 				5/6
Lilli Pykäläinen-Liikka, nuorisotoiminta		
6/6
Marko Räihä, koulutus				
5/6
Kari Savolainen, Vapepa, koulutus, seurayhteistyö
6/6
Virpi Tuunainen, varapuheenjohtaja,
markkinointi ja tiedotus 				
6/6

Liiton henkilöjäsenen jäsenmaksuksi vahvistettiin 70 euroa
ja tukijäsenen jäsenmaksuksi 1000 euroa. Yhteisöjäsenen
jäsenmaksuksi vahvistettiin 250 euroa.

Syyskokous 20.10. Kokemäki,
Kokemäen koulukeskuksen auditorio
Liiton syyskokousviikonloppua vietettiin 40-vuotispäiväänsä
juhlivan Kokemäen Kova-Väki Urheilusukellus ry:n isännöimänä.
Syyskokouksessa oli edustettuna 22 seuraa kokonaisäänimäärän ollessa 427 ääntä. Kokouksen puheenjohtajana
toimi Mikko Penttilä. Syyskokouksen yhteydessä palkittiin
vuoden parhaita ja muita ansioituneita. Kokous päätti tulevan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Kokous valitsi tilin- ja toiminnantarkastajat ja Liiton uusi antidopingohjelma esiteltiin. Liiton väistyvä puheenjohtaja Matti
Anttila palkittiin Liiton hopeisella ansiomerkillä.

Koko hallitus vastasi strategia- ja ympäristötyöstä.
Sari Nuotio, sihteeri				

6/6

Työvaliokunta
Liiton puheenjohtajisto ja toiminnanjohtaja muodostavat
työvaliokunnan. Se suorittaa hallituksen antamia erillistehtäviä. Puheenjohtajisto vastasi myös hallituksen valtuuttamana Liiton henkilöstöasioista sekä kävi vuoden alussa toimiston henkilökunnan kanssa tavoitekeskustelun ja vuoden
lopulla palautekeskustelun. Valiokuntaan kuuluivat Matti
Anttila, Marko Kauppinen, Virpi Tuunainen ja Sari Nuotio.

Liiton puheenjohtajaksi kaudelle 2013–2014 valittiin Teppo
Lallukka (uusi). Hallituksen jäseniksi kaudelle 2013–2014
valittiin
Klaus Nummela
Ojakkala
(uusi)
Miika Härkönen
Helsinki		
(uusi)
Markku Leinonen
Kontiolahti
(jatkokausi)
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Laitesukellus- ja turvallisuusvaliokunta

Laitesukelluksen liittokouluttajat
Tommi Hartman
Tapani Kallioniemi
Mikko Kyrö (harjoittelija)
Jouko Laitinen
Tero Lehtonen (harjoittelija)
Markku Leinonen
Martti Lumikuru
Juha Myöhänen
Ismo Paasi
Mia Pietikäinen
Jani Santala
Kari Savolainen
Virpi Tuunainen
Ari Vallittu

Valiokuntatyö lähti liikkeelle hyvin ja toimintaa kehitettiin. Valiokunnan kokouksista puuttui sen suuren koon
vuoksi aina osa valiokunnan jäsenistä. Oli mahdotonta
löytää yhteistä kokousaikaa, joka sopisi kaikille jäsenille,
ja tästä syystä 2013 kokoukset järjestetään pääsääntöisesti Skypen välityksellä.
Tärkeimpänä asiana Sukeltajaliiton koulutustoimintaan liittyen oli valiokunnan merkittävä työpanos
Laitesukelluskouluttajakurssin rakenteen muuttamisessa. Uudistuksella pystytään vastaamaan paremmin jäsenistön tarpeisiin ja muuttuneeseen toimintakenttään.
Uudistustyöstä johtuen kouluttajakurssin järjestämisessä oli välivuosi. Toinen suuri panos valiokunnalta oli erikoiskurssien koulutusmateriaalin kehittäminen. Vuoden
aikana luotiin uudet materiaalit kuivapuku-, jääsukellus- ja hylkysukelluskursseille. Kuivapuku- ja jääsukelluskurssien materiaalit saatiin valmiiksi.
Näiden lisäksi valiokunnan näkyvä työpanos oli valokuvausseminaarin järjestäminen maaliskuussa Helsingissä. Tilaisuuteen osallistui noin 120 asiasta kiinnostunutta sukeltajaa ja muuta toimijaa. Tilaisuus onnistui

Tekniikkasukelluksen liittokouluttajat
Marko Kauppinen
Perry Suojoki

DAN-liittokouluttajat
Heli Halava
Petri Heikkinen
Jouni Herronen
Pasi Joronen
Tapani Kallioniemi
Marko Kauppinen
Teemu Keravuori
Riikka Keto-Timonen
Kari Lainio
Patrick Lybeck (BLS-oikeuksin)
Markku Leinonen
Martti Lumikuru
Anu Mahlamäki
Erno Olkkonen
Lilli Pykäläinen-Liikka
Anne Räisänen-Sokolowski
Anna-Mari Saarikoski
Tommi Salminen
Kari Savolainen
Tuula Viikari

erittäin hyvin ja tämän suuntainen teemaseminaari-idea
sai kannatusta myös jatkossa.
Valiokunta käsitteli saapuneet tapahtumaraportit, ylläpiti raporttiyhteenvetoa ja tarvittaessa konsultoi
muita valiokuntia ja asiantuntijoita raporttikäsittelyssään. Kaikista saapuneista raporteista laadittiin palaute
raportin laatijalle.
Valiokunta yritti käynnistää erityisryhmien toimintaa uudelleen vuoden aikana. Tässä ei kuitenkaan onnistuttu. Toimintaa on kuitenkin kehitetty ja valiokunnassa
on työstetty materiaalia erityisryhmäsukeltamiseen liittyen.
- Martti Lumikuru

Valiokunnan toimialue
•

kehittää ja valvoo laitesukelluskoulutusta ja sukellusturvallisuutta.

Valiokunnan toiminnan painopisteet

Vapepa-liittokouluttajat

Valiokunnan kokoonpano

Ari-Pekka Arponen
Kari Back
Tapani Kallioniemi
Heikki Kokko
Markus Korpela
Erno Olkkonen
Jorma Pandy
Pentti Parkkila
Erkki Puuperä
Kari Savolainen
Jukka-Pekka Tanner

•
•
•

kouluttajakoulutuksen kehittäminen
erityisryhmien toimintatapahtuman järjestäminen
viranomaisyhteistyön kehittäminen sukellusonnettomuustutkinnassa

Merja Elijoki, vapepa-sukellus
Sirpa Halttunen, erityisryhmien sukeltaminen
Petri Heikkinen, ensiapukoulutus
Tapani Kallioniemi, vapepa-sukeltajien koulutus
Martti Lumikuru, puheenjohtaja, laitesukelluskouluttajakoulutus
Anu Mahlamäki, tapahtumaraportit
Sami Paakkarinen, tekniikkasukellus
Mia Pietikäinen, sihteeri, tiedottaja
Jouni Piispanen, tapahtumaraportit, tekniikkasukellus
Thomas Stenius, tapahtumaraportit, tekniikkasukellus

Erityisryhmien työryhmä
Sirpa Halttunen
Tapani Kallioniemi
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Nuorisovaliokunta

Uppopallovaliokunta

Vuonna 2012 nuorisovaliokunta keskittyi viemään läpi
uudistettua norppaohjaajakoulutusta. Norppaohjaajakurssi on jaettu nyt kahteen osaan: norppaohjaajakurssiin ja nuorisovastaavan kurssiin. Em. kurssien
lisäksi sekä snorkkelisukelluskouluttaja- että kuuttiohjaajakurssille oli kysyntää ja ne järjestettiin. Vuoden aikana koulutettiin yhteensä 79 ohjaajaa ja kouluttajaa
8:lla eri kurssilla!
Muutamat tapahtumat jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärien vuoksi. Näitä olivat sporttiohjaajapäivät sekä ohjaajapäivien korvaajaksi suunniteltu
meribiologian kurssi.
Kevään norpparalli järjestettiin Nokialla, ja sen
päätös oli Nokian Edenissä. Syksyn norpparallin korvasi
toinen valtakunnallinen halloweenhenkinen Sukella Seurassa 2012 -tapahtuma, johon osallistui 435 henkilöä 8
eri seurasta ympäri Suomea.
Nuorten ryhmä toteutti perinteeksi muodostuneen
nuorten laitesukellusleirin Hangossa.
Materiaalituotannossa valmistui toinen painos
Snorkkelisukelluskirjasta. Norppaohjaajakurssin kurssiuudistuksen myötä kehitetty norppaohjaajan sleitti saatiin painettua loppuvuodesta.
Sinettiseurat osallistuivat lokakuussa sinettiseminaariin Helsingissä.

Uppopalloa pelattiin kauden aikana viidellä sarjatasolla (miesten, A- ja B-nuorten sekä seniorien SM-sarja
ja 1-divisioona) ja mukaan saatiin myös muutama uusi
joukkue. Naisten maajoukkuetoiminta jatkui aktiivisena. Miesten maajoukkuetoiminta on ollut vuoden ajan
tauolla lukuunottamatta valmistautumista Suomen PMkisoihin. PM-kisat kuitenkin peruuntuivat Tanskan ja
Ruotsin jättäessä kisat väliin. Nuorten avoimet EM-kisat
järjestettiin marraskuussa Riihimäellä, josta Suomi voitti
EM-pronssia.
- Hannu Ahonen

Valiokunnan toimialue
•
•
•

Valiokunnan toiminnan painopisteet
•
•

•

Juho Aalto, kilpailupäällikkö (2012–13), tiedotus
Hannu Ahonen, puheenjohtaja, tiedotus
Jari Hovikorpi, kilpailupäällikkö (2011–12)
Mika Surakka

lasten ja nuorten sukellustoiminnan kehittäminen
snorkkelisukellustoiminnan ja -koulutuksen
kehittäminen

Valmentajat ja muut toimitsijat
Jari Kokkola, miesten maajoukkuevalmentajaa
Juhani Honkanen, naisten maajoukkuevalmentaja
Roy Nurmi, nuorten maajoukkuevalmentaja
Aatos Penttinen, nuorten maajoukkuevalmentaja
Jyrki Mutta, tuomari- ja sääntövastaava

Valiokunnan toiminnan painopisteet
ohjaajakoulutus
materiaalin tuotanto

Valiokunnan kokoonpano
Anni Ahonen-Bishop
Anu Laine, tiedotus
Patrick Lybeck
Ossi Mantere, sihteeri, tiedotus
Susanna Miettinen
Irene Savolainen, puheenjohtaja
Minna Tammesvirta

Koulutustyöryhmä/liittokouluttajat
Heli Halava
Petri Heikkinen
Teemu Keravuori
Anu Laine
Anni Lehtinen,
harjoittelija
Ville Limo

Nuorten maajoukkueen mitalisija European Junior
-turnauksessa

Valiokunnan kokoonpano

Valiokunnan toimialue

•
•

III-tason valmentajamateriaalin luominen
seurojen kannustaminen ja auttaminen luomaan
seuraan aktiivista harrastus- ja kilpailutoimintaa

Kilpailutavoitteet

- Irene Savolainen

•
•

kehittää lajia
kehittää ja ylläpitää uppopallon kilpailujärjestelmää ja
valmennusta
tekee antidopingtyötä

Ilona Lindström, harjoittelija
Lotta Patrikka, harjoittelija
Lilli Pykäläinen-Liikka
Irene Savolainen
Laura Torkkeli
Oona Tuuri, harjoittelija

Nuorten ryhmä
Alkuvuosi: Sanna Kokkonen (tutor), Ilona Lindström, Astrid
Mannerkoski, Mimi Rantanen, Juha Toivonen, Oona Tuuri
Loppuvuosi: Ilona Lindström (tutor), Oskar Ala-Mäyry, Niklas
Lagerbohm
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Räpyläuintivaliokunta

Vapaasukellusvaliokunta

Valiokunnan tavoitteena on huolehtia kilpailutoiminnasta
ja kouluttaa nuoria lajin pariin. Tavoitteissa epäonnistuttiin monien yhteensattumien vuoksi. Lähes kaikki kotimaiset kilpailut peruuntuivat pääasiassa liian vähäisen
osanottajamäärän vuoksi.
Koulutuksen osalta kevään maajoukkueleirin yhteydessä järjestettiin koulutustilaisuus aloittelijoille ja valmentajille. Mukana oli viisi uimaria ja yksi valmentaja
lajiin tutustumassa.
Maajoukkueen osalla on menossa nuorennusleikkaus. Vuoden suurin ilon aihe tuli kuitenkin EM-kilpailusta
Italian Lignanosta, jossa Terhi Ikonen saavutti kaksi neljättä sijaa räpyläuinnissa sekä Jere Laukkanen viidennen sijan stereoräpyläuinnissa. Tällä kertaa ei saavutettu yhtään mitalia.
Nuorten MM-kilpailuihin ei lähetetty joukkuetta.
Jenna Laukkanen keskittyi klassisen uinnin arvokisoihin
eikä päällekkäisyyksien vuoksi osallistunut räpyläuinnin
arvokisoihin.
Lajin kehittämisessä rajoittavana tekijänä on valiokunnan resurssipula ja tiukka talous. Nuorten uimarien
harrastajamäärän kasvutavoitteessa emme onnistuneet.
Muutamia uusia nuoria on saatu mukaan, mutta vähemmän kuin odotimme. Suurimpina ongelmina ovat varusteiden ja hallivuorojen niukka ja hankala saatavuus sekä
seuravalmentajapula.

Vapaasukellusvaliokunnan
uutena
puheenjohtajana
aloitti Jonérik Ekström. Varsinainen toiminta alkoi jo heti
alkuvuodesta Espoossa pidettyllä Goran Colakin ns. Stara-kurssilla. Goran Colak jakoi tietämystään maajoukkueen jäsenille ja kurssille osallistuneille aktiivisukeltajille.
Huhtikuussa järjestettiin maajoukkueen harjoitusleiri Kouvolassa, ja toukokuussa olikin jo sitten vuorossa
perinteiset hallilajien SM-kisat Kuopiossa. Hallikisojen
tulostasoa pystyttiin edelleen nostamaan edellisvuodesta miesten sekä naisten Suomen ennätyksillä.
Kesäkuussa käynnistettiin avovesikausi valiokunnan ja Tampereen Urheilusukeltajien järjestämällä Tampereen virkistysvapaasukellusleirillä. Leirillä sukellettiin
syvyyttä Haverin avolouhoksessa ja tutustuttiin Kaukajärven ja Heramaajärven vedenalaiseen faunaan. Vaikka
osallistujamäärä jäi odotettua pienemmäksi, niin leiriä
voitiin pitää menestyksenä.
Heinäkuussa oli vuorossa perinteinen Asikkalan syvyysleiri. Leirin ohjelmaan kuului kolme syvyysharjoittelukertaa ja kisa.
Syyskuussa oli vuorovuosittain järjestettävän
joukkue-MM-kisojen vuoro. Kisamenestystä tuli naisten
joukkueelle: naiset sijoittuivat neljänneksi vain kuusi
pistettä pronssisijasta. Miesten joukkue ei tänä vuonna
yltänyt tavoitteisiinsa sijoittuen kisoissa 17. sijalle.
Kisojen yhteydessä paikalla ollut valiokunnan puheenjohtaja luovutti kisoissa päätuomarina toimineelle
Kimmo Lahtiselle Liiton hopeisen ansiomitalin työstään
suomalaisen vapaasukeltamisen hyväksi.
Koulutuspuolella nähtiin iloisia edistysaskeleita
vuoden aikana. Kursseja järjestetiin useampia eri puolella Suomea ja sen lisäksi vuoden aikana valmistui kolme uutta kouluttajaakin.

- Kalevi Turkka

Valiokunnan toimialue
•
•

huolehtii räpyläuinnin kilpailutoiminnasta
kouluttaa nuoria lajin pariin

Valiokunnan toiminnan painopisteet
•
•

nuorisotoiminta
kansainvälinen toiminta

- Jonérik Ekström

Kilpailutavoitteet
•
•

osallistuminen EM-kisoihin, kolme finaalipaikkaa kilpailuissa
hyvä menestyminen World Cup -kilpailuissa.

Valiokunnan toimialue
•

Valiokunnan kokoonpano

•

Kimmo Korja, välinehuolto, maajoukkueen johtaja
Marja-Liisa Kotikuusi, sihteeri
Elise Mattsson, fysioterapia ja nuorisotoiminta
Sami Sorri, valmennus ja lajin kehitys
Janne Toivola, maajoukkuevalmennus ja lajin kehitys
Kalevi Turkka, puheenjohtaja

kehittää vapaasukelluksen kilpailutoimintaa ja koulutusjärjestelmää
tukee muuta sukelluskoulutusta.

Valiokunnan toiminnan painopisteet
•
•

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

Kilpailutavoitteet
•

MM-kisoissa MM-pronssin puolustaminen. Tavoitteena
lähettää myös naisjoukkue.

Valiokunnan kokoonpano
•
•
•
•
•
•
•
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Jonérik Ekström, puheenjohtaja, koulutus, tiedotus
Ingela Karlsson, Ahvenanmaan yhteyshenkilö, tiedotus
Hannu Mattila, leiritoiminta, koulutus, tiedotus
Dino Nerwey, leiritoiminta, tiedotus, markkinointi, kouluttajien yhteyshenkilö
Jaakko Pasanen, leiritoiminta, tiedotus, tekninen tuki
Mikko Pöntinen, varapuheenjohtaja, maajoukkuetoiminta/kisavastaava, AIDA-yhteyshenkilö
Timo Pöntinen, tiedotus

Sukelluskalastusvaliokunta

Liiton toimisto
•
•
•
•
•

Lajin kehittämiseksi tehdyt toimet onnistuivat hyvin ja
lajin harrastajakunta jatkoi joitakin vuosia kestänyttä
kasvuaan. Lajimme esiintyi hyvin katsotussa Urheilukatu2-ohjelmassa.
Kilpailutoimintaa kehitettiin alueellisesti syventämällä järjestävien seurojen osaamista kilpailujen järjestämisessä. Etenkin SM-kisojen järjestelyt edistivät
Vaasan alueen kilpailujärjestäjien itsenäisyyttä. Nuorisotoiminnassa haasteena on kehittää halliolosuhteisiin
soveltuvaa toimintaa sekä rekrytoida enemmän henkilöitä, jotka voivat esitellä lajia ja vetää aloittelijoille halliharjoituksia. Sukelluskalastajien joukossa on nyt yksi
vapaasukelluskouluttaja, joten valiokunnan koulutustavoite saavutettiin ja tietoa sekä taitoa voidaan nyt siirtää
lajin harrastajille.
Kotimaan kilpailukausi oli onnistunut, ja kilpailun
taso oli jälleen korkea. Tanskan PM-kilpailut onnistuivat
erinomaisesti Suomen saavuttaessa historian ensimmäisen kaksoisvoiton kilpailussa. Lisäksi Suomi saavutti joukkuekultaa ja -pronssia. MM-kilpailut Espanjassa
menivät hieman alle tavoitteen. Joukkueesta oli poissa
keskeisiä urheilijoita. Joukkueen kansainvälinen kokemattomuus näkyi hieman tuloksissa, ja sijoitukset olivat
hieman alle puolenvälin. Toki on tulevaisuuden kannalta
tärkeää, että nuorille kertyy kokemusta, ja nuorten taso
on nyt Suomessa kovaa luokkaa. Kristiansund Cupissa
Suomi valloitti sijat 1,4–7 sekä saavutti joukkuekullan
sekä -pronssin. Kaiken kaikkiaan vuoden 2012 kilpailutavoitteet saavutettiin MM-kilpailuja lukuun ottamatta
erittäin hyvin.

Liiton toimisto sijaitsee Länsi-Pasilassa, Helsingissä. Liitolla
oli neljä kokopäiväistä ja kaksi puolipäiväistä toimihenkilöä.

Toimihenkilöiden tehtävät
Toiminnanjohtaja
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

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

Liiton toimihenkilöt ovat:

sijoittuminen kymmenen parhaan maan joukkoon MMkilpailuissa
Kristiansund Cup -kilpailuissa yksi kilpailija ja yksi
joukkue kolmen parhaan joukkoon
PM-kilpailujen yksilö- ja joukkuekilpailun voitto

Kim Jaatinen, puheenjohtaja, kansainvälinen toiminta,
ympäristöasiat
Ville Lahikainen, varapuheenjohtaja, kilpailutoiminta,
turvallisuus
Edgar Reppanen, nuorisoasiat
Tapio Salakari, tiedotus, tulospalvelu, lajiesittelyt

vastaa jäsenpalvelusta
vastaa Liiton kotisivujen päivittämisestä
vastaa muista toimistotehtävistä

Toimitussihteeri
•

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

Valiokunnan kokoonpano

vastaa jäsenpalvelusta
vastaa ATK-rekisteristä
vastaa muista toimistotehtävistä

Järjestöassistentti

kehittää lajia
kehittää ja ylläpitää kilpailujärjestelmää ja valmennusta

Kilpailutavoitteet

vastaa Liiton lasten ja nuorten sukellustoiminnasta ja
sen kehittämisestä
on valiokuntien käytettävissä lasten ja nuorten toiminnan asiantuntijana

Jäsensihteeri

Valiokunnan toiminnan painopisteet

•
•
•
•
•

vastaa Liiton sukelluskoulutustoiminnasta ja sen kehittämisestä
on valiokuntien käytettävissä koulutuksen
asiantuntijana
osallistuu sukellusnormien ja -standardien
kehittämiseen
toimii toiminnanjohtajan sijaisena

Nuorisopäällikkö

Valiokunnan toimialue

•
•

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

Koulutuspäällikkö

- Kim Jaatinen

•
•

palvelee jäsenistöä
pitää yhteyttä sidosryhmiin
huolehtii Liiton taloudesta
hallinnoi Liiton toimintaa
tukee ammatillisesti valiokuntien toimintaa

Toiminnanjohtaja
Koulutuspäällikkö
Nuorisopäällikkö
Jäsensihteeri
Toimitussihteeri
Järjestöassistentti

Sari Nuotio
Mika Rautiainen
Heli Halava
Riku Verkkomäki
Kristiina Karila
Riikka Taipale

Jäsenyydet sekä kotimaiset edustukset
ja yhteistoiminta
Sukeltajaliitto on jäsenenä seuraavissa
järjestöissä:
•
•
•
•
•
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Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques
(CMAS)
CMAS Europe
European Underwater Federation (EUF)
Kuntoliikuntaliitto Kunto ry
Nuori Suomi ry

•
•
•
•
•

Suomen Liikunta ja Urheilu ry (SLU)
Suomen Olympiakomitea ry
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry (SUH)
Urheilutyönantajat ry
Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu (Vapepa)

lehdistömatkalle Israeliin marraskuussa tutustuen Epson Red
Sea -sukelluskuvakilpailuun.

Tutustumismatka Mosambikiin

Liitolla on vuoden 2012 aikana ollut seuraavia
kotimaisia edustuksia:
•
•
•
•
•
•
•

Suomen Olympiakomitean valtuuskunta (Matti Anttila,
Sari Nuotio)
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton hallitus
(Heli Halava)
Ulkoilufoorumi (Mika Rautiainen)
Urheilutyönantajat ry:n hallitus (Sari Nuotio)
Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe ry:n hallitus (Sari
Nuotio)
Vapepan keskustoimikunta ja työvaliokunta (Merja
Elijoki)
SLU:n olosuhderyhmä, vesilajit (Sari Nuotio)

LiiKe ry:n liikuntaystävä

Liitto on ollut mukana seuraavissa yhteistyöhankkeissa:
•
•

Sukeltajaliitto ry järjesti tammikuussa 2012 matkan Mosambikiin, jonka aikana osallistujat saivat tutustua Marine
Megafauna Foundationin toimintaan ja mantarauskujen sekä
valashaiden suojelutyöhön. Matka oli omakustanteinen ja
osallistujat tekivät säätiölle myös lahjoituksen suojelutyöhön. Matkalle osallistui kuusi henkilöä, matkanjohtajana toimi Sari Nuotio.

Suomi Vesille – Vesiliikuntalajiliittojen ja vesiturvallisuudesta vastaavien viranomaisten yhteistyöhanke
(Sari Nuotio)
Jokamiehen oikeudet -käsikirja yhteistyössä Ulkoilufoorumin kanssa. (Mika Rautiainen.) Käsikirja ilmestyi
syyskuussa 2012.

Sukeltajaliitto on vuodesta 2005 lähtien ollut mukana LiiKe
ry:n liikuntaystävähankkeessa. Liitolla on oma nimetty ystävyyskoulu, jonka liikuntaolosuhteita tuetaan vuosittaisella
avustuksella. Vuoden 2012 maaliskuussa Sukeltajaliitto vastaanotti kaikille Liikuntaystävä-lajiliitoille luovutetun Vuoden
Liike -palkinnon merkittävästä työstä kehitysyhteistyön hyväksi.

Kansainväliset edustukset ja
yhteistoiminta
Sari Nuotio ja Matti Anttila osallistuivat maaliskuussa Bergenissä Norjan liiton kutsumana heidän vuosikokoukseensa.
Sari Nuotio ja Matti Anttila osallistuivat huhtikuussa Italiassa,
Roomassa CMAS:n yleiskokoukseen. Kesäkuussa Sukeltajaliitto isännöi EUF:n kokousta Helsingissä. Kokousvierailla oli
myös mahdollisuus sukeltaa Gustav Adolfin hylyllä. Kokoukseen osallistuivat Sari Nuotio, Matti Anttila, Marko Kauppinen
ja Mika Rautiainen sekä Kimmo lahtinen AIDA Internationalin
edustajana.
Sari Nuotio osallistui marraskuussa Itävallassa, Wienissä CMAS Europen yleiskokoukseen ja Italiassa Roomassa CMAS:n ylimääräiseen yleiskokoukseen sekä joulukuussa
EUF:n kokoukseen Itävallassa, Wienissä.
Matti Anttila ja Mika Rautiainen osallistuivat Ruotsin
liiton kouluttajaseminaariin ja TC-tapaamiseen Ruotsissa,
Göteborgissa 27.–28.10. Patrick Lybeck osallistui Ruotsin liiton vapaasukellusseminaariin Ruotsissa, Göteborgissa 17.–
18.11.
Ilona Lindström osallistui 25.11.–1.12. European Youth
and Sport Forumiin 2012 Kyproksella, Larnakassa.
Liitolla on kansainvälisiä tuomareita uppopallossa, vapaasukelluksessa ja räpyläuinnissa. Simo Kurra toimi Association Internationale pour le Développement de l´Apnéen
(AIDA) koulutusvaliokunnassa ja Antero Joki teknisessä
valiokunnassa. Kimmo Lahtinen jatkoi AIDA:n puheenjohtajana. CMAS:n sukelluskalastusvaliokunnan puheenjohtaja
Antonio Cruz vieraili Helsingissä 23.–26.5. osana sukelluskalastuksen Euro-Afrikan mestaruuskilpailujen 2013 hakuprosessia. Kisat myönnettiin Sukeltajaliitolle ja järjestetään
29.–30.6.2013 Helsingissä.
Tapio Salakari osallistui kutsuttuna Ranskassa Marseillen kansainväliseen vedenalaisen kuvan festivaaliin lokakuussa. Essi Keskinen osallistui kutsuttuna kansainväliselle
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Liiton jäsenmäärä
Vuosi 2012 oli Liiton 56. toimintavuosi. Sukeltajaliiton jäsenenä oli 179 seuraa, joiden jäsenmäärä vuoden 2012 lopussa oli 11478 henkilöä. Näistä 2299 on alle 19-vuotiaita.
Liitolla oli vuoden 2012 lopussa yhteensä kahdeksan
yhteisöjäsentä. Suoria henkilöjäseniä Liitolla on 59. Liiton
jäsenseuraksi hyväksyttiin Tammerfors Vrakdykarna. Iisalmen Urheilusukeltajat ry:n ja Jyväskylän Pelastuslaitoksen
Sukeltajat ry:n jäsenyydet Liitossa päättyivät.
Jäsenseurojen jäsenmäärän kasvu taittui kolme vuotta kestäneen kasvukauden jälkeen. Jäsenmäärä kasvoi enää
alle 15-vuotiaiden ja 19–24-vuotiaiden ikäryhmissä.

Liiton talous
Liiton talous on pysynyt vakaana ja vuoden 2012 tulos oli
ylijäämäinen, 13 228 euroa. Omatoimisen varainhankinnan
nettotulos oli 281 352 euroa, kun se vuonna 2011 oli
273 194 euroa. Tärkeimmät tilinpäätöstiedot löytyvät liitteinä vuosikertomuksen lopusta.
Liiton oma pääoma on 195 590 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä toiminta-avustus vuodelle 2012
oli sama kuin edellisenä vuonna, 160 000 euroa. SPR tuki
Vapepa-toimintaa 1917 eurolla.

Markkinointi- ja tiedotustoiminta
Sukeltajaliitto käynnisti vuoden alussa postikorttikampanjan
yhteistyössä ulkomailla toimivien suomalaisten suosimien
sukelluskeskusten kanssa. Tavoitteena on saada levitettyä
sukelluksen pariin ulkomailla tuleville suomalaisille tietoa

Suomessa sukeltamisesta. Palauttamalla postikortin Sukeltajaliiton toimistolle ulkomailla toimintaan osallistuneille on
voitu toimittaa infopaketti.
Sukeltajaliitto järjesti tammikuussa SLU-talolla sukellusalan toimijoiden tapaamisen, johon osallistui 16 henkilöä.
Paikalla oli laaja kirjo toimijoita sukelluksen eri osa-alueilta:
Liiton edustajien lisäksi sukellustarvikkeiden maahantuonnin
ja myynnin, sukellusmatkailun, sukelluslääketieteen ja vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelun parissa toimivia tahoja.
Sukeltajaliitto toteutti yhteistyössä JS Suomi Oy:n
kanssa sukellusesiteprojektin. Suomalaisesta sukeltamisesta
kertova MultiMediaEsite saatiin käyttöön lokakuussa, ja se
on suunnattu erityisesti niille, jotka ovat kenties suorittaneet
peruskurssin ulkomailla ja pohtivat, miten jatkaa harrastustaan kotimaassa.
Viranomaiset ja vesiliikuntalajit esittelevät toimintaansa
paikallisissa Suomi vesille -tapahtumissa. Vuoden 2012 päätapahtuma oli Kareliasoutu. Sukeltajaliitto jakoi seuroille tietoa tapahtumista, joissa ne voivat olla mukana esittelemässä
toimintaansa ja tarjosi tukimateriaaleja tapahtumiin. Liiton
jäsenseuroja oli mukana Turussa 9.6. järjestetyssä Sukelluksen päivässä esittelemässä toimintaansa.
Sukellusseurat olivat aktiivisesti mukana 1.11. järjestetyssä yösukellustapahtumassa. Kello 20.12. paikallista aikaa 2322 sukeltajaa 186 kohteessa 22 eri maassa otti osaa
yhteiseen Divers Night -yösukellustapahtumaan. Suomesta
tapahtumaan osallistui yhteensä 468 sukeltajaa 34 eri kohteessa. Tapahtuma järjestettiin aiemmista vuosista poiketen
jo kuukautta aikaisemmin, ja suomalaisten osallistumisinto
olikin tänä vuonna selvästi suurempi kuin aiempina vuosina.

Sukeltajaliiton jäsenseurojen jäsenten ikäjakauma
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Suomi oli osallistujamäärissä nyt kakkossijalla – vain Norjassa oli enemmän sukeltajia mukana tapahtumassa.
Sukeltajaliitto on hankkinut sopivia sukelluksen asiantuntijoita median edustajien tarpeisiin.
A-lipun tunnettuutta edistettiin näkyvyydellä Suomen
purjehdus ja veneily ry:n Venemessuosastolla.
Sukeltajaliiton urheilijoita on nostettu ehdolle erilaisissa
vuoden valintaäänestyksissä, ja menestyneitä urheilijoita on
palkittu kotikuntiensa huomionosoituksin. Lehdistötiedotteita on lähetetty aktiivisesti.
Sukeltajaliiton internetsivujen ja jäsenrekisterin kehitystyötä jatkettiin. Liitolla on myös oma Facebook-sivu. Sosiaalisen median käyttö tiedottamisessa lisääntyy koko ajan.
Liiton 50-vuotisjuhliin tehty DVD-materiaali on annettu verkossa toimivan ulkonatv.fi-kanavan käyttöön.

Sukeltaja-lehti
Liitto julkaisee viisi kertaa vuodessa ilmestyvää Sukeltajalehteä, joka tavoittaa kaikki jäsenet. Lehti on ollut myös PRtarkoituksessa irtolehtimyynnissä vuoden 2004 lopusta lähtien. Lehden toimittaa Kumppania Oy. Sopimusta Kumppanian
kanssa jatkettiin vuoteen 2014 asti.

Toimitusneuvoston kokoonpano

•
Matti Anttila, päätoimittaja
•
Stig Gustavsson
•
Kristiina Karila
•
Veli-Matti Korppi-Tommola
•
Pasi Mannerkoski
•
Mika Rautiainen
Toimitusneuvosto kokoontui viisi kertaa. Kokouksissa olivat
lisäksi läsnä Kumppania Oy:n edustaja Susanna Kallama,
toiminnanjohtaja Sari Nuotio ja nuorisopäällikkö Heli Halava.

Tiedotteet
Kohdennetut sähköpostiviestit
•

Ajankohtaisista asioista on tiedotettu mm. seurojen
puheenjohtajille, sihteereille, koulutusvastaaville ja
turvallisuusvastaaville kohdennetuilla sähköpostiviesteillä.

•

Nuorisovaliokunnan julkaisema, seurojen nuorisovastaaville suunnattu Norppaposti-tiedote jaettiin sähköpostitse ja julkaistiin lisäksi Liiton verkkosivuilla.
Norppaposti keskittyi käsittelemään erityisesti
3–15-vuotiaiden lasten ja nuorten sukellus- ja vesiliikuntakoulutukseen liittyviä kysymyksiä.

Muu tiedotustoiminta
•

Aluetoiminta
Sukeltajaliitto kannustaa seuroja alueelliseen yhteistoimintaan ja pyrkii tuomaan seuroja tiiviimmin mukaan Liiton
toiminnan suunnitteluun. Varsinaisia alue-organisaatioita ei
vielä ole syntynyt.

Harrasteliikunta
Sukelluksen harrastaminen ei edellytä kilpailemista. Kuitenkin laji tarjoaa mahdollisuuden siihen useissa eri muodoissaan. Monipuolisen sukellusharrastuksen turvaamiseksi
Sukeltajaliitto kehittää tasapuolisesti kaikkia sukellusharrastuksen osa-alueita.
Sukeltajaliiton koulutusjärjestelmää on kehitetty kansainvälisten standardien pohjalta Suomen olosuhteet ja suomalaisten sukeltajien koulutustarpeet huomioiden. Sukeltajaliitto on markkinoinut lajia ja tiedottanut jäsenseurojen
tarjoamasta toiminnasta, mahdollisuuksista, sukelluskokeiluista ja kursseista sekä kampanjoinut vapaaehtoista pelastuspalvelua.

Edunvalvonta
Sukeltajaliitto valvoo harrastussukelluksen etua. Kansalliset ja kansainväliset säädökset esimerkiksi ympäristön ja
kulttuuriperinnön suojelun, maanpuolustuksen ja tekniikan
aloilla vaikuttavat sukellusharrastukseen. Sukeltajaliitto on
vaikuttanut harrastussukelluksen toimintaympäristön kehittymiseen yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa osallistumalla erilaisiin olosuhde-, toimintaedellytys- ja kehittämishankkeisiin.

Eettinen työ

Norppaposti
•

ta ja muista sukellusharrastuksen pitkäjänteistä jatkamista
tukevista toimintamahdollisuuksista tiedottavaa aineistoa on
lisätty nuorille ja ohjaajille jaettavaan materiaaliin. Seuroja
on opastettu ja neuvottu ohjaajarekrytointiin ja -koulutukseen.

Valiokunnat ovat tiedottaneet itse tapahtumistaan ja
uutisistaan.

1.2 Liiton strategiset toimenpiteet
Lapset ja nuoret

Sukeltaminen on seikkailullinen ja luonnonläheinen harrastus, joka tekee vesielementistä lapselle ja nuorelle turvallisen
ystävän. Sukellusharrastus edistää terveitä elämäntapoja ja
kasvattaa sosiaalisuuteen ja vastuullisuuteen.
Laite- ja vapaasukelluksesta, sukelluksen kilpailulajeis-

Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan ja edistämään Sukeltajaliiton voimassa olevia eettisiä sääntöjä.
Sukeltajaliiton eettiset säännöt on luotu Reilu Peli -periaatteiden mukaisesti soveltaen ja tarkentaen Reilun Pelin periaatteita ja huomioiden sukelluslajin ja sukelluksen toimintaympäristön erityispiirteet.
Seurojen ohjaajille ja kouluttajille on myönnetty ohjaaja- tai kouluttajakortti ja vanhat kortit on uusittu vain,
mikäli ohjaaja tai kouluttaja on tehnyt eettisten sääntöjen
noudattamisesta kirjallisen sitoumuksen. Kirjallinen sitoumus eettisten sääntöjen noudattamisesta ja edistämisestä
on vaadittu myös Liiton toimintaan osallistuvilta valiokuntien
jäseniltä, kouluttajilta, valmentajilta ja muilta toimitsijoilta.
Kun toimintaan on osallistunut alle 18-vuotiaita, on lisäksi sitouduttu noudattamaan lasten ja nuorten toiminnan
eettisiä sääntöjä.
Sukeltajaliiton eettiset säännöt sekä SLU:n Reilu Peli
-materiaalit, Lupa puuttua, lupa välittää -materiaali ja Lupa
näkyä, lupa kuulua -materiaali on sisällytetty osaksi kaikkien
Sukeltajaliiton järjestämien ohjaaja- ja kouluttajakoulutus-
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ten oppimateriaaleja.

Tasavertaisuus
Sukeltajaliitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan
ja edistämään tasa-arvoa ja tasapuolisia toimintatapoja. Liiton ja sen jäsenseurojen toimintaan ovat tervetulleita kaikki sukelluksesta kiinnostuneet riippumatta iästä, etnisestä
taustasta, sukupuolesta, uskonnosta tai maailmankatsomuksesta. Valiokunnat ovat ohjanneet ja opastaneet seuroja
tasapuolisen toiminnan periaatteiden noudattamisessa.
Sukelluskurssin pääsyvaatimukset täyttävät henkilöt
ovat voineet osallistua koulutukseen tasapuolisesti. Jatkokoulutukseen on voinut osallistua minkä hyvänsä kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusorganisaation antaman
riittäväntasoisen pohjakoulutuksen perusteella.
Hallitukseen ja valiokuntiin on pyritty asettamaan ehdolle henkilöitä, jotka ovat edustaneet jäsenistöä tasapuolisesti sukupuolijakaumaltaan, alueellisesti, sukelluksen eri
osa-alueiden ja alalajien osalta sekä muulta taustaltaan.
Erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden erikoistarpeet on
huomioitu tapauskohtaisesti. Jokaiselle on tarjottu mahdollisuus vedenalaisiin elämyksiin heidän omien fyysisten ja henkisten kykyjensä puitteissa.

sia, ennen kuin materiaali on informatiivista.
Sukeltajaliitto on säännöllisesti uutisoinut jäsenlehdessään ajankohtaisista ja kiinnostavista ympäristöaiheista ja
pyrkinyt siten aktivoimaan jäseniään toimimaan ympäristön
puolesta.
Lajintunnistuskorteista seuraavaksi ilmestyvien kalakorttien suunnittelu eteni niin että kortit saadaan ensi sukelluskaudelle käyttöön.
Sukeltajaliitto oli mukana SYKE:n projektissa Water
Quality-monitoring (Matti Anttila).

Vedenalaisen kulttuuriperinnön
suojelu
Sukeltajaliitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet laivanhylkyjen
ja muiden veden alle joutuneiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden esineiden suojeluun.
•
•
•
•

Hylkyjä ei vahingoiteta.
Hylkyjen läheisyyteen ankkuroitaessa ollaan erityisen
varovaisia.
Hylyistä ei nosteta esineitä ilman hylyn omistajan
lupaa.
Uudesta hylkylöydöstä tehdään aina asianmukainen
ilmoitus viranomaisille.

Sukeltajaliitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan
ja edistämään voimassa olevia urheilun antidopingsääntöjä.
Sukeltajaliitto tukee ADT:n tavoitteita puhtaasta urheilusta
jokaisen oikeutena. Liitolla on ollut antidopingohjelma vuodesta 2005 alkaen, ja se uusittiin tänä vuonna vastaamaan
ADT:n sille määrittelemiä kriteerejä. Liiton uusittu antidopingohjelma esiteltiin Liiton syyskokouksessa. Antidopingvastaavana Liiton hallituksessa toimi Erno Olkkonen. Kaikki
Liiton edustusurheilijat ja valmentajat sitoutuivat kirjallisesti
noudattamaan Liiton antidopingohjelmaa. Liiton antidopingsopimusta ollaan myös päivittämässä. ADT käyttää Liiton antidopingsopimuspohjaa mallina muokatessaan siitä eri liitoille soveltuvan mallisopimuspohjan. Sen työstäminen on vielä
kesken. Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry teki kansallisen testausohjelman puitteissa sukelluslajeissa vuoden 2012
aikana 15 kilpailun ulkopuolista testiä ja 13 kilpailutestiä.

Sukeltajaliitto oli yhteistyökumppanina Venemessujen yhteydessä järjestetyssä Hylkysukellusseminaarissa, joka keräsi 300–400 osallistujaa. Sukeltajaliitto toteutti seminaariin
Museoviraston kanssa yhteistyössä julisteen oikeaoppisesta
ankkuroimisesta hylkykohteessa. Hylkyihin kajoaminen on
huolestuttavasti lisääntynyt, ja Liitto yhteistyökumppaniensa
kanssa pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan vedenalaisen kulttuuriperinnön suojeluun. Mm. koulutusmateriaaleja on tältä osin
uusittu ja viestintää tehostettu.
Sukeltaja-lehden toimituskunta teki Museoviraston
kanssa yhteistyössä erikoisluvalla sukelluksia St.Mikaelin hylyllä kohteen dokumentoimiseksi. Sukeltaja-lehdessä on raportoitu historiallisesti arvokkaiden hylkyjen tilasta ja painotettu niiden suojelun tarvetta. Sari Nuotio, Mika Rautiainen,
Pasi Mannerkoski sekä Stig ja Minna Gustavsson osallistuivat
kutsuvieraina 24.4. Mereen Menetetyt – Wrow Marian ja St.
Mikaelin tarina -näyttelyn avajaisiin Suomen Merimuseossa,
Kotkassa.

Ympäristönsuojelu

Sukelluksen historian vaaliminen

Sukeltaminen tarjoaa elämyksiä, joihin luonto kuuluu oleellisena osana. Sukeltajaliitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet
edistämään sukeltajien vastuuntuntoista vesistöjen käyttöä
ja ympäristönsuojelua.

Sukeltajaliiton yhteistyö Suomen merimuseon kanssa vanhojen sukellusvarusteiden ja varusteisiin liittyvien tarinoiden
keräämiseksi merimuseon kokoelmiin jatkui. Sukeltajaliitto
aloitti myös kartoituksen koko Sukeltaja-lehden aineiston digitoimisesta.

Antidopingtoiminta

•
•
•

Koulutus- ja sukellustapahtumat toteutetaan ympäristökysymykset huomioiden.
Seuroja kannustetaan tekemään yhteistyötä alueensa ympäristöviranomaisten ja muiden ympäristöalan
sidosryhmien kanssa.
Liiton jäseniä kannustetaan toimimaan niin harrastuksen parissa kuin muutenkin Liiton ympäristöohjelman
tavoitteiden mukaisesti.

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun
sukellustoiminta

Sukelluskalastusvaliokunnan saalistilastointi ja lajiseurantahanke jatkui. Tilastointia on kuitenkin jatkettava joitain vuo-

Toimivia vapepa-sukellusryhmiä on Suomessa parikymmentä, mm. Joensuusta, Keski-Karjalasta, Tampereelta, Jyväskylästä, Kotkasta, Lappeenrannasta, Pohjois-Suomesta ja
pääkaupunkiseudulta. Suomessa on tällä hetkellä 25 Vapepa-sukelluskouluttajaa ja 4 apukouluttajaa. Aktiivisesti toimivia näistä on noin puolet.
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Merja Elijoki osallistui vapepan keskustoimikunnan ja
työvaliokunnan kokouksiin varahenkilönään Erno Olkkonen
ja Ari-Pekka Arponen.

1.3 Seurojen kehittämis- ja
tukitoimet
Sukeltajaliitto tuki seuroja niiden toiminnan kehittämisessä.
Liiton toimi- ja luottamushenkilöt olivat seurojen käytettävissä seuran toiminnan kehittämisessä. Liitto jakoi tietoa
esimerkiksi seurajohtamisen koulutuksista ja uusista materiaaleista.

Seuravierailut
Hallituksen jäsenet ja Liiton toimihenkilöt ovat vierailleet Liiton seuroissa. Tarkoituksena on ollut kertoa Liiton toiminnasta ja kuulla seurojen toiveita. Vierailut ovat olleet joko
kutsuttuna seuran kokoukseen tai seurojen juhlatilaisuuksissa, tai ne ovat olleet epävirallisia keskusteluja erilaisten
tapahtumien yhteydessä. Näitä yhteyksiä on pidetty molemmin puolin erittäin antoisina.

Seuratapaaminen

Sukellusvalokuvausseminaari järjestettiin Helsingissä 24.3.
Luennoitsijat olivat suomalaisia sukellusvalokuvauksen huippuasiantuntijoita. Tapahtumaan osallistui noin 120 henkilöä.

3.3. järjestettiin seuratapaaminen Oulussa. Tilaisuuteen
osallistui Liiton hallituksen jäseniä, Liiton toimiston henkilökuntaa, valiokuntien edustajia ja edustajat 11 sukellusseurasta, yhteensä 39 henkilöä. Tilaisuudessa keskusteltiin
seuratoiminnan haasteista ja seurojen voimavaroista, sukelluskoulutuksen tilanteesta ja Sukeltajaliiton koulutusuudistuksista.

Sinettiseuratoiminta

Muu tuki

Sukellusvalokuvausseminaari

Sinettiseurat vuonna 2012 olivat:
•
Keski-Uudenmaan Sukeltajat, Järvenpää
•
Saimaan Norpat Urheilusukellusseura, Lappeenranta
•
Sukellusseura Vesikot, Kouvola
•
Sammakot, Jyväskylä
•
Tampereen Urheilusukeltajat, Tampere
•
Urheilusukeltajat, Helsinki
•
Åboa Aquanauts, Turku

•
•
•

Nuoren Suomen Sinettiseminaarin 6.–7.10. yhteydessä
järjestettiin Sukeltajaliiton Sinettiseurojen yhteinen tapaaminen, jossa paikalla oli edustajia kaikista sinettiseuroista.
Tapaamisessa esiteltiin suunnitelmat seuraavan vuoden uudistuksista mm. koulutuksessa.

Operaatio Pelisäännöt

•

•
•
•

Nuoren Suomen Operaatio Pelisäännöt -kampanjan mukainen pelisääntösopimus on Sinettiseuroille pakollinen. Muitakin seuroja on ohjattu ja kannustettu pelisääntösopimusten
tekemiseen.

•
•
•

Seuratoiminnan kehittämistuki
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää seuratoiminnan
kehittämistukea saivat Sukeltajaliiton jäsenseuroista lasten ja
nuorten liikunnan kehittämiseen:
•
Kuopion Urheilusukeltajat
•
Oulun Vesimiehet
•
Parikkalan Sukeltajat
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Sukeltajaliiton toimisto on avustanut useita seuroja
sääntöuudistusten laadinnassa ja muissa seuratoimintaan liittyvissä asioissa.
Uusia seuroja on avustettu seuran perustamisessa
ja Sukeltajaliiton jäsenyyden hakemisprosessissa on
avustettu sekä seuroja että yhteisöjäseniksi pyrkiviä.
Seuroja on ohjattu ja neuvottu erilaisten tukien hakemisessa.
Sukeltajaliitto on ollut aktiivisesti myötävaikuttamassa
sukellusolosuhteiden parantamiseen. Liitto on antanut
lausuntoja ja ollut asiantuntijana mukana edistämässä
alueellisia olosuhdehankkeita.
Liiton rekisterin kautta seuroille on annettu käyttöön
veloituksetta työkalu jäsenrekisterin ylläpitoon.
Tuplaturvavakuutuksen kautta Sukeltajaliiton jäsenseuroilla on voimassa vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus ja toiminnan vastuuvakuutus.
15 seuraa osallistui jäsenmaksupalvelukokeiluun, jossa
Liitto huolehti seuran jäsenmaksulaskutuksesta.
Sukeltajaliiton jäsenillä on mahdollista ottaa edullinen
harrastesukeltajan Sporttiturva-vakuutus.
SLU:n Teosto ja Gramex -lajiliittosopimusten mukaisesti seurat voivat tilaisuuksissaan esittää musiikkia
ilman tekijänoikeuskorvauksia.
Sukeltajaliitto tukee kattavia hylkytietoja sukeltajille
antavan Hylyt.netin toimintaa.

Ansioituneet vuonna 2012
Vuoden Seura
Midnight Divers ry

Vuoden Norppaseura
Rauman Laitesukeltajat ry

Vuoden Sukeltaja
Fishing Under Ice-tiimi: Oulun Vesimiehet ry
Juhana Heino, Juuso Mettälä, Jukka Pelttari,
Eelis Rankka, Tommi Salminen, Esa Vuoppola

Vuoden Sukelluskouluttaja
Kari Savolainen, Joensuun Urheilusukeltajat ry

Vuoden Uppopalloilija
Reijo Rantamäki, Riihimäen Urheilusukeltajat ry,
Tampereen Urheilusukeltajat ry

Vuoden Sukelluskalastaja
Matti Pyykkö, Team Kampela ry

Vuoden Räpyläuimari
Terhi Ikonen, Tampereen Urheilusukeltajat ry

Vuoden Norppaohjaaja
Minna Andersin, Parikkalan Sukeltajat ry

Vuoden Norppa
Tuomo Paasio, Urheilusukeltajat ry

Vuoden Vapaasukeltaja
Saana Partinen, Joensuun urheilusukeltajat ry

VUONNA 2012 MYÖNNETYT MUUT
HUOMIONOSOITUKSET
Sukeltajaliiton kultainen ansiomitali ja
-merkki
Airanne Petteri, Sukellusseura Calypso ry
Kauppinen Marko, Tampereen Urheilusukeltajat ry
Laitinen Jouko, Sukeltajaliitto ry

Sukeltajaliiton hopeinen ansiomitali ja
-merkki

Elijoki Merja, Tampereen Urheilusukeltajat ry
Gustavsson Minna, Sukellusseura Calypso ry
Gustavsson Stig, Sukellusseura Calypso ry
Hakulinen Ari-Pekka, Savonlinnan Urheilusukeltajat ry
Helminen Jaakko, Sukellusseura Calypso ry
Holopainen Marko, Savonlinnan Urheilusukeltajat ry
Härkönen Lasse, Sukellusseura Calypso ry
Ikonen Terhi, Tampereen Urheilusukeltajat ry
Jokinen Jussi, Tampereen Urheilusukeltajat ry
Karhu Martti, Sukellusseura Calypso ry
Kuosmanen Eero, Sukellusseura Calypso ry
Lensu Pasi, Savonlinnan Urheilusukeltajat ry
Lisko Katja, Sukellusseura Calypso ry
Nieminen Harri, Tampereen Urheilusukeltajat ry
Martikainen Pekka, Savonlinnan Urheilusukeltajat ry
Metsälä Riku, Nokian Urheilusukeltajat ry
Mäkelä Ville, Sukellusseura Calypso ry
Ojansuu Arto, Kokemäen Kova-Väki Urheilusukellus ry
Parviainen Seppo, Savonlinnan Urheilusukeltajat ry
Penttilä Mikko, Kokemäen Kova-Väki Urheilusukellus ry
Perttula Arto, Kokemäen Kova-Väki Urheilusukellus ry
Pieviläinen Pekka, Savonlinnan Urheilusukeltajat ry
Pitkänen Marko, Tampereen Urheilusukeltajat ry
Pukkila Esko, Gummiwihta ry
Pukkila Sari, Gummiwihta ry
Rantamäki Reijo, Tampereen Urheilusukeltajat ry
Ristolainen Tommi, Savonlinnan Urheilusukeltajat ry
Rönnqvist Jon, Merisukeltajat ry
Salonen Janne, Tampereen Urheilusukeltajat ry
Saine Reijo, Kokemäen Kova-Väki Urheilusukellus ry
Stenberg Niko, Sukellusseura Calypso ry
Torpakko Mika, Savonlinnan Urheilusukeltajat ry
Virta Marja, Tampereen Urheilusukeltajat ry
Väkevä Harri, Sukellusseura Calypso ry

Liiton standaari
Råman Markku, Sukellusseura Calypso ry
Turkka Kalevi, Tampereen Urheilusukeltajat ry
Jokinen Kari, HYKS Urheiluseura, urheilusukellusjaos ry

Liiton veneviiri
Grönblom Jukka, Kokemäen Kova-Väki Urheilusukellus ry
Vikman Timo, Tampereen Urheilusukeltajat ry

Anttila Matti, Sukeltajaliitto ry
Kallioniemi Tapani, Tampereen Urheilusukeltajat ry
Lahtinen Kimmo, Sukeltajaliitto ry, vapaasukellusvaliokunta
Nuutinen Esa, Savonlinnan Urheilusukeltajat ry
Sarkonsalo Eero, Kokemäen Kova-Väki Urheilusukellus ry

Sukeltajaliiton pronssinen ansiomitali ja
-merkki
Alestalo Markku, Sukellusseura Calypso ry
Ekberg Petri, Kokemäen Kova-Väki Urheilusukellus ry
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2. Koulutustoiminta

na on saavuttaa tiedot ja taidot turvallisten vapaasukellusten
suunnitteluun ja toteuttamiseen, sekä valmius päävastuun
ottamiseen sukelluksilla samantasoisten vapaasukeltajien
kanssa.

2.1 Koulutusjärjestelmän rakenne
ja tasot
Sukeltajakoulutus
Snorkkelisukellus
Kuutti- eli perhesukellustoiminta on 3–6-vuotiaiden lasten ja
heidän vanhempiensa yhteisen snorkkelisukellusharrastuksen mahdollistava ohjelma. Tavoitteena on saada vedestä
lapselle hyvä ja turvallinen ystävä, jolloin lapsi tunnistaa ja
tietää omat taitonsa ja kykynsä toimia vedessä.
Norpan taitoradan suorittaneella nuorella on vedessä
liikkumisen ja snorkkelisukelluksen perusvalmiudet. Taitorata järjestetään leikinomaisena seikkailuratana norppatoiminnan yhteydessä tai erillisenä harjoituksena.
Snorkkelisukelluksen peruskurssin hyväksytysti läpäissyt sukeltaja hallitsee perusvälinetekniikat. Hänellä on valmius tehdä snorkkelisukelluksia avovedessä noin 10 metrin
syvyyteen asti kurssiolosuhteita vastaavissa tai paremmissa olosuhteissa. Kurssi täyttää kansainvälisesti CMAS S2 ja
NAUI Skin Diver -standardien vaatimukset.
Snorkkelisukelluksen jatkokurssin hyväksytysti läpäissyt sukeltaja on perehtynyt laajasti snorkkelisukelluksen eri
osa-alueisiin. Hänellä on valmius tehdä avovedessä snorkkelisukelluksia vaihtelevissa olosuhteissa. Jatkokoulutettu
snorkkelisukeltaja hallitsee pelastautumisen ja pelastamisen
perustaidot. Kurssi täyttää kansainvälisesti CMAS S3 -standardin vaatimukset.

Vapaasukellus
Vapaasukellus on:
•
Sukellusta hengitystä pidättäen
•
Rauhallisuutta ja rentoutta
•
Nauttimista kauniista näkymistä
•
Hienoja kokemuksia
•
Oman kehon oppimista
•
Uusia erilaisia tuntemuksia
•
Urheilua
•
Kilpailua muiden ja erityisesti itsensä kanssa
•
Pääsy sellaisiin paikkoihin, missä ei välttämättä kukaan
muu ole käynyt
•
Tutkimusta

AIDA**** VAPAASUKELLUSKURSSI
Kurssin tavoitteena on saavuttaa tarpeelliset tiedot ja taidot
vaativien vapaasukellusten suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Kurssilla painotetaan myös hätätilanteiden ennaltaehkäisyä
ja hallintaa. Syvennetään tietoa aiemmilla kurssitasoilla käsitellyistä asioista ja perehdytään vapaasukelluksen etiikkaan. Sivutaan myös valmentautumista, valmentamista ja
ravitsemusta tavoitteena valmius suunnitella ja johtaa sukellustapahtumia, toimia apukouluttajana ja edellytykset siirtyä
kouluttajakoulutukseen.

Laitesukellus
Laitesukelluksen koulutusjärjestelmä perustuu CMAS:n ja
NAUI:n standardeihin ja pohjoismaisten sukellusliittojen
kanssa tehtyihin sopimuksiin. Lisäksi koulutusjärjestelmässä
on huomioitu laitesukeltajia, laitesukelluskouluttajia ja laitesukelluksen palveluntarjoajia koskevat SFS-EN-standardit.
Sukeltajaliiton koulutusohjeman mukaiselta laitesukelluskurssilta voidaan myöntää joko Sukeltajaliiton kansallinen
kortti tai kansainvälinen CMAS:n tai NAUI:n kortti riippuen
siitä kumman kansainvälisen organisaation voimassaoleva
kouluttajakortti kurssin vastuukouluttajalla on.
Laitesukelluksen koulutusjärjestelmä on portaittain
etenevä jatkuvan koulutuksen järjestelmä, jossa sukeltajan
tietoja ja taitoja syvennetään asteittain ja mahdollistetaan
omien äärirajojen turvallinen ja hallittu laajentaminen. Koulutusjärjestelmässä on huomioitu eri ikäryhmien valmiudet,
ja mm. fysiologisten riskien, sukeltajan henkisen kehitystason ja vastuukysymysten johdosta eri kurssitasojen pääsyvaatimuksiin on asetettu ikärajoja.
Laitesukelluksen peruskurssi on tarkoitettu yli 12-vuotiaille.
Kurssilla opetetaan ne tiedot ja taidot, joiden avulla perustason sukeltaja voi sukeltaa parin kanssa enintään 15–20
metrin syvyyteen.
Kurssi täyttää kansainvälisesti CMAS P1, NAUI Scuba
Diver ja SFS-EN 14153-2 (Autonomous Diver) -standardien
vaatimukset.

AIDA * VAPAASUKELLUSKURSSI
Kurssilla vasta-alkaja tutustuu vapaasukellukseen ensimmäistä kertaa. Kurssi painottuu ennenkaikkea allassukellukseen ja tavoitteena on saavuttaa edellytykset aloittaa harrastukseen tutustuminen turvallisesti.

Jatkokursseilla laitesukeltajan tietoja, taitoja ja osaamista
kasvatetaan laaja-alaisesti kokonaisuutena.

AIDA** VAPAASUKELLUSKURSSI
Kurssilla peruskoulutettu vapaasukeltaja voi syventää tietojaan ja taitojaan ja saavuttaa edellytykset tulla “sukeltajaksi”.
Kurssilla tutustutaan ensimmäistä kertaa syvyyselementtiin.
Kurssi soveltuu myös vapaasukelluksen perehdyttämiskoulutukseksi sellaisille oppilaille, joilla on aikaisempi tausta muista sukelluslajeista.

•

AIDA*** VAPAASUKELLUSKURSSI
Kurssilla vapaasukeltajan osaamista syvennetään edelleen,
erityisesti tietoa riskeistä ja syvyyssukelluksesta. Tavoittee-

•
•

•
•

•
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Laitesukelluksen jatkokurssin ikäraja on 15 vuotta.
Jatkokurssin jälkeen sukeltajan syvyysraja kasvaa
30 metriin kurssilla opetettujen tietojen ja taitojen
ansiosta.
Laitesukelluksen jatkokurssi täyttää kansainvälisesti
CMAS P2- ja NAUI Advanced Scuba Diver -standardien
vaatimukset.
Laitesukelluksen syventävän jatkokurssin ikäraja on 18
vuotta ja läpäisyvaatimus 100 peruskurssin jälkeistä
sukellusta.
Syventävän jatkokurssin jälkeen sukeltajan syvyysraja
on 40 metriä, ja sukeltaja hallitsee sukellustapahtuman turvallisuusjärjestelyiden organisoinnin seuratoiminnan tapahtumaympäristössä.
Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi täyttää kansainvälisesti CMAS P3-, NAUI Master Scuba Diver ja
SFS-EN 14153-3 (Dive Leader) -standardien vaatimuk-

Laitesukellus

set.
Laitesukelluksen erikoiskurssit syventävät sukeltajan tietoja
ja taitoja tietyltä sukelluksen osa-alueelta. Erikoiskurssien
pääsyvaatimuksena on tietyn sukeltajaluokan suorittaminen
ennen kurssille osallistumista.

Ensiapukoulutus
Sukeltajaliiton ensiapukoulutus tapahtuu DANin (Divers Alert
Network) koulutusjärjestelmän mukaisesti. Ensiapukursseja
ovat hätäensiapukurssi, hapenannon perus- ja jatkokurssi,
automatisoidun defibrillaattorin käyttökurssi sekä vaarallisten merieläinten aiheuttamien vammojen ensiapukoulutus.

Ohjaaja- ja valmentajakoulutus
Taso I
Sukeltajaliiton ohjaaja-, kouluttaja- ja valmentajakoulutus täyttää sukelluksen kansainvälisten järjestöjen AIDA:n,
CMAS:n sekä NAUI:n standardien vaatimukset. Lisäksi laitesukelluksen koulutusjärjestelmässä on huomioitu laitesukeltajia, laitesukelluskouluttajia ja laitesukelluksen palveluntarjoajia koskevat SFS-EN -standardit.

Snorkkelisukellus
Snorkkelisukelluksen ensimmäinen ohjaaja- ja kouluttajataso on norppaohjaaja. Norppaohjaajalla on valmius
7–15-vuotiaiden lasten ja nuorten toiminnan suunnitteluun
ja organisointiin.
Kurssin hyväksytysti läpäissyt norppaohjaaja omaa perustiedot 7–15-vuotiaiden lasten ja nuorten kasvusta ja kehityksestä, liikunnallisesta kehityksestä, liikunnan monipuolisuudesta, kasvunohjauksesta sekä taidon opettamisesta ja
oppimisesta. Ohjaaja omaa myös valmiudet 7–15-vuotiaiden
lasten ja nuorten harjoituksen toteuttamiseen ja suunnitteluun sekä Norpan taitoradan allasharjoitteiden opettamiseen
ja vastaanottamiseen. Koulutuksen kokonaislaajuus on noin
50 tuntia.

Kuuttiohjaajakoulutus
Kurssi antaa sen hyväksytysti läpäisseelle henkilölle valmiuden suunnitella ja organisoida perhesukellus- eli kuuttitoimintaa 3–6-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen sekä ohjata perheitä snorkkelisukellusharrastuksen parissa. Ohjaaja
ymmärtää, että tavoitteena on saada vedestä lapselle hyvä
kaveri, jolloin lapsi tunnistaa ja tietää omat taitonsa ja kykynsä toimia vedessä. Kohderyhmä: Kuuttiohjaajakoulutus
on sukelluksen tai muun vesiliikunnan alalta vähintään tason 1 ohjaaja- tai kouluttajapätevyyden omaaville suunnattu perhesukellusohjaajan erikoistumiskoulutus. Koulutuksen
kokonaislaajuus on noin 30 tuntia.

Vapaasukellus
Vapaasukelluksen koulutusohjelmaa on rakennettu AIDA:n
standardien pohjalta vuodesta 2004 alkaen. Vuonna 2011
Simo Kurrasta tuli ensimmäinen suomalainen AIDA Instructor Trainer, ja ensimmäisen kerran vapaasukelluskouluttakurssi kyettiin järjestämään omasta takaa.

Laitesukelluksen ensimmäinen kouluttajataso on lähikouluttaja. Lähikouluttajakurssin pääpaino on niissä tiedoissa
ja taidoissa, joita kouluttaja tarvitsee voidakseen toimia
peruskurssilla laitesukelluskouluttajan apuna. Kurssin kokonaislaajuus on noin 50 tuntia. Kurssi täyttää kansainvälisesti NAUI Assistant Instructor ja SFS-EN 14413-1 (Assistant
Instructor) -standardien vaatimukset.

Taso II
Snorkkelisukellus
Snorkkelisukelluskouluttajakurssi antaa sen hyväksytysti
läpäisseelle henkilölle valmiuden suunnitella ja organisoida
snorkkelisukelluskursseja ja snorkkelisukelluksen jatkokursseja sekä kouluttaa ja kortittaa snorkkelisukeltajia. Kurssi
täyttää kansainvälisesti CMAS Snorkel Instructor 2 ja NAUI
Skin Diving Instructor -standardien vaatimukset. Koulutuksen kokonaislaajuus on noin 100 tuntia.
Nuorisovastaavakurssi on jatkokoulutusta seurojen ohjaajille. Kurssin tarkoitu on auttaa ohjaajia kehittymään nuorisovastaavina ja ohjaajatiimin vetäjinä. Kurssilla käydään
läpi vastaavan roolia, toiminnan suunnittelun ja budjetoinnin
perusteita sekä pohditaan seuratoimintaa ja toiminnan jatkuvuutta. Kurssin kesto on kaksi päivää.

Vapaasukellus
Vapaasukelluksen tason 2 kouluttajakoulutuksia, AIDA Master Instructor -kursseja, ei vielä toistaiseksi ole järjestetty
Suomessa.

Laitesukellus
Laitesukelluskouluttajakurssi muodostaa laitesukelluksen
kouluttajakoulutuksen toisen tason. Laitesukelluskouluttaja
voi toimia kaikkien sukeltajakurssien vastuukouluttajana ja
organisoida seura- ja paikallistasolla lähikouluttajakoulutusta. Kurssin kokonaislaajuus on noin 100 tuntia. Kurssi täyttää
kansainvälisesti CMAS M2, NAUI Scuba Instructor ja SFS-EN
14413-2 (Scuba Instructor) -standardien vaatimukset.

Laitesukelluksen erikoiskurssien
kouluttajaksi
Suurinta osaa laitesukelluksen erikoiskursseista voivat järjestää kaikki laitesukelluskouluttajat Sukeltajaliiton koulutusohjelmaa noudattaen ja Liiton materiaaleja käyttäen.
CMAS:n nitroksistandardi uusiutui vuonna 2009. CMASnitroksikouluttajan pätevyyden saaminen edellyttää erillistä
nitroksikouluttajakurssia. Kaikki NAUI:n laitesukelluskouluttajat voivat edelleen järjestää NAUI:n nitroksikursseja ja
kortittaa NAUI-nitroksisukeltajia ilman lisäkoulutusta.
Tekniikkasukelluskurssien kouluttajilta edellytetään voimassaolevien laitesukelluskouluttajan ja nitroksikouluttajan
pätevyyden lisäksi erillistä kouluttajakurssia.
Sukeltajan ensiapukurssin kouluttajana toimiminen
edellyttää erityisen kouluttajakurssin suorittamista.
Laitesukelluskouluttaja, joka on suorittanut vapaaehtoisen pelastuspalvelun vapepa-sukeltajakurssin ja osallistunut
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vapepa-valmiuskouluttajakurssille, voi järjestää vapepa-sukelluskursseja seuroissa.

Taso III

•

Ohjaajien, kouluttajien ja valmentajien osaamisen muu tukeminen

Snorkkelisukellus
Snorkkelisukelluksen tason 3 kouluttajia ovat norppaohjaajakurssien, kuuttiohjaajakurssien ja snorkkelisukelluskouluttajakurssien kouluttajat. Heillä on valmius valtakunnallisella tasolla kouluttaa ja kortittaa em. ohjaajia ja kouluttajia.
He kykenevät liittotason koulutustoiminnan pitkäjänteiseen,
realistiseen suunnitteluun ja toteutukseen, toimivat vastuullisena lasten ja nuorten sukelluskoulutustoiminnan kehittäjänä ja ovat asenteeltaan ja käytökseltään soveltuvia
Sukeltajaliiton edustajiksi ja esikuviksi hyvästä ja oikeasta
koulutustavasta. Koulutuksen kokonaislaajuus on vähintään
150 tuntia.

Vapaasukellus
Vapaasukelluksen tason 3 kouluttajakoulutuksiin, AIDA
Instructor Trainer -kursseille, osallistutaan toistaiseksi ulkomailla.

Laitesukellus
Laitesukelluksen kouluttajakoulutuksen kolmas taso on liittokouluttaja. Liittokouluttajalla on valmius valtakunnallisella
tasolla kouluttaa ja kortittaa laitesukelluskouluttajia. Liittokouluttaja kykenee liittotason koulutustoiminnan pitkäjänteiseen, realistiseen suunnitteluun ja toteutukseen, toimii vastuullisena aikuisten sukelluskoulutustoiminnan kehittäjänä
ja on asenteeltaan ja käytökseltään soveltuva Sukeltajaliiton
edustajaksi ja esikuvaksi hyvästä ja oikeasta koulutustavasta. Koulutuksen kokonaislaajuus on vähintään 150 tuntia.
Koulutus täyttää kansainvälisesti CMAS M3 ja NAUI Instructor Trainer/Course Director -standardien vaatimukset.

Nuorisovaliokunta järjesti
•
Kuuttiohjaajakurssin 7.–8.1. Järvenpäässä. 5 osallistujaa, 1 kouluttaja.
•
Kuusankoskelle 14.–15.1. suunnitellut Sporttiohjaajapäivät peruuntuivat vähäisen osallistujamäärän
vuoksi.
•
Nuorisovastaavan kurssin 14.–15.4. Varalan urheiluopistolla Tampereella. 8 osallistujaa, 2 kouluttajaa.
•
Liittokouluttajapäivän 17.5. Aulangolla Hämeenlinnassa. 7 nuorisovaliokunnan liittokouluttajaa ja harjoittelijaa.
•
Helsinkiin 18.–19.8. suunniteltu meribiologian kurssi
peruuntui vähäisen osallistujamäärän vuoksi.
•
Kuuttiohjaajakurssin 17.–18.11. Lappeenrannassa. 9
osallistujaa, 1 kouluttaja + 2 harjoittelijaa.
Laitesukellus- ja turvallisuusvaliokunta järjesti 21.1. liittokouluttajapäivän Tampereella. 12 laitesukelluksen liittokouluttajaa.

3.2 Harrastamisen lisäämiseen
tähdänneet toimenpiteet
Nuorisovaliokunta
•
•
•

•
•

2.2 Osallistujamäärät
Ohjaajakoulutus, taso 1
Nuorisovaliokunta järjesti seuraavat norppaohjaajakurssit:
•
9.–11.3. Varalan urheiluopisto, Tampere. 18 osallistujaa (9 valmistunut), 2 kouluttajaa + 1 harjoittelija
•
25.–26.8. Espoo. 5 osallistujaa, 1 kouluttaja + 1 harjoittelija
•
5.–7.10. Varalan urheiluopisto, Tampere. 18 osallistujaa (14 valmistunut), 2 kouluttaja + 1 harjoittelija
•
2.–4.11. Kuopio. 9 osallistujaa, 2 kouluttajaa + 2
harjoittelija

Kouluttajakoulutus, taso 1
•

Laitesukelluksen lähikouluttajakursseja järjesti 15
sukellusseuraa eri puolilla Suomea, osallistujia oli
yhteensä 25.

Kouluttajakoulutus, taso 2
•

Nuorisovaliokunta järjesti snorkkelisukelluskouluttajakurssin 11.–13.5 ja 15.–17.6. Varalan urheiluopistolla

Tampereella. 7 osallistujaa (2 valmistunut), 1 kouluttaja + 1 harjoittelija
Vapaasukellusvaliokunta järjesti AIDA-vapaasukelluskouluttajakurssin. 3 osallistujaa, 2 kouluttajaa.

Snorkkelisukelluskirjan 2. painos ilmestyi.
Julkaistiin norppaohjaajille tarkoitettu Norpan Taitorata
-sleitti.
Kevään norpparalli järjestettiin Nokialla selviytymistarinan muodossa. Ralliin tuli noin 170 osallistujaa ja
talkoolaisia oli noin 40 Nokian Urheilusukeltajista. Ralli
päättyi Nokian Edenin kylpylän lämpimiin aaltoihin.
Norppaleiriä ei järjestetty tänä vuonna.
Syksyn norpparallin tilalla oli toista kertaa valtakunnallinen Sukella Seurassa 2012 -tapahtuma. Tapahtuma
oli halloweenhenkinen ja se keräsi 435 osallistujaa 8
eri seurasta. Kukin seura järjesti omalla hallivuorollaan samat leikkimieliset tehtävät rallimaisesti norpilleen (ja aikuisille) saman ajanjakson (1.11-16.12.)
sisällä. Tapahtumaa varten laadittiin ensimmäistä
kertaa myös laitesukellusrata, jota käytettiin kahdessa
seurassa.

Nuorten ryhmä
Nuorten ryhmä jatkoi alkuvuonna toimintaansa edellisen
vuoden 5 nuoren ja tutorin voimin. Loppuvuodesta ryhmän
rakenne muuttui siten, että 2 uutta jäsentä otettiin ryhmään
ja vanhasta ryhmästä yksi jäi tutoriksi. Rekrytointi uuden
nuorten ryhmän kokoamiseksi on aloitettu.
Kesällä nuorten ryhmä toteutti Hangossa nuorten laitesukellusleirin yhteistyössä Lohjan Urheilusukeltajien kanssa.
Kolmen päivän (27.–29.7.) leirille osallistui kymmenkunta
nuorta.

Vapaasukellusvaliokunta
•
•
•
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Vapaasukellusseminaari 4.–5.2. Espoo. Huippuasiantuntijana Goran Colak. 15 osallistujaa.
Virkistysvapaasukellusleiri 29.6.–1.7. Tampere.
Syvyysleiri 28.–29.7. Asikkala. 20 osallistujaa.

3. Harrastustoiminta
3.1 Kuluneen vuoden aikana koulutetut uudet harrastajat
Kurssi/koulutus

Kortitus

Norpan taitorata

Norppakortti

Snorkkelisukelluskurssi

CMAS S2

Snorkkelisukelluksen jatkokurssi

CMAS S3

Vapaasukelluksen peruskurssi

AIDA** Pool Diver
AIDA** Diver

Laitesukelluksen peruskurssi
Laitesukelluksen jatkokurssi

2013
71
4
9
16
18

CMAS P1

381

NAUI Scuba Diver

115

CMAS P2

74

NAUI Advanced Scuba Diver

29

CMAS P3

79

NAUI Master Scuba Diver

13

CMAS Rescue Diver

34

NAUI Rescue Diver

14

CMAS Nx*

62

NAUI Nitrox Diver

27

Jääsukelluskurssi

Sukeltajaliiton jääsukelluskortti

21

Tekniikkasukeltajakoulutus

NAUI Decompression Techniques

9

NAUI Trimix Diver I

3

NAUI Trimix Diver II

1

NAUI Mixed Gas Blender

1

CMAS Nitrox Gas Blender

5

Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi
Sukellusturvallisuuskurssi
Nitroksisukeltamisen peruskurssi

CMAS Trimix Gas Blender

6

Vapepa-sukeltajakurssi

Vapepa-sukeltaja

11

Ensiapukoulutus

DAN BLS

33

DAN DFR

8

DAN O2

16

DAN Adv O2

1

DAN AED

2

DAN HMLI

4

DAN Renewal
DAN Neuro

34
3

DAN O2+Neuro

25

Norppaohjaajakurssi

Norppaohjaaja

29

Kuuttiohjaajakurssi

Kuuttiohjaaja

11

Snorkkelisukelluskouluttajakurssi

Snorkkelisukelluskouluttaja

2

Vapaasukelluskouluttajakurssi

AIDA Pool Instructor

2

AIDA* Instructor

1

Lähikouluttajakurssi

Lähikouluttaja

Nitroksikouluttajanimitys

CMAS Nx* Instructor

1

Tekniikkasukelluskouluttajakoulutus

CMAS Trimix Gas Blender Instructor

1

Kaikki kortitukset yhteensä:
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

2013

Pienestä aktiivisten joukosta huolimatta uimareitamme
on ollut kansainvälisellä huipulla jo 1990-luvun alusta alkaen
ja lukuisia arvokisamitaleitakin on saatu sekä avoimissa että
nuorten kilpailuissa. Vuonna 2000 alkanut kilpailuvarusteiden hurja tuotekehitys on huomattavasti kiristänyt kilpailua
ja nostanut tulostasoa mutta myös varusteiden hintoja. Näitä kilpailuvarusteita joudutaan tuottamaan välittäjien kautta
ulkomailta, pääasiassa Venäjältä, Virosta tai Kiinasta.

4. Kilpailutoiminta
4.1 Kilpailujärjestelmä
Kilpailulajien nuorisotoiminta
Nuorisovaliokunnan kilpailulajityöryhmän tehtävänä oli pohtia nuorisotoiminnan kehittämistä eri lajeissa.
Lajien kanssa käytiin keskusteluja lajien nuorisotoiminnan kehittämisestä ja lajien näkyvyydestä kaikissa nuorisomateriaaleissa. Varsinaista työryhmää ei saatu aikaiseksi,
vaan lajien välistä keskustelua ylläpitivät Timo Suominen ja
Liiton nuorisopäällikkö.

Lasten ja nuorten kilpailutoiminnan
suositukset

Ohjaaja- ja valmentajakoulutus
Sukeltajaliiton oman ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen lisäksi räpyläuinnin parissa toimii henkilöitä, joilla on muiden
vesiurheilulajien valmentajatausta ja lisäksi Sukeltajaliiton
järjestämä lajin perehdyttämiskoulutus.
Räpyläuintivalmentajan tason 1 koulutus on laajuudeltaan noin 50 tuntia, mikä sisältää lähiopetuksen, omatoimisen opiskelun ja käytännön harjoittelun.

Harjoittelun sisältösuositukset ikäluokittain
•

Sukeltajaliiton kilpailutoiminnassa noudatetaan Nuoren
Suomen Lasten ja nuorten kilpailutoiminnan suosituksia
ja Sukeltajaliiton omia Lasten ja nuorten kilpailutoiminnan
suosituksia. Sukeltajaliiton nuorisovaliokunta ohjaa muita
valiokuntia suositusten käyttöönotossa.
Turvallisuussyistä sekä vapaasukelluksessa että sukelluskalastuksessa kilpailutoimintaa järjestetään ainoastaan
yli 15-vuotiaille. 15–18-vuotiaat voivat osallistua vapaasukelluksen ja sukelluskalastuksen kilpailutoimintaan ainoastaan huoltajan kirjallisella luvalla.

Maajoukkuetoiminta
Maajoukkuetoimintaa on räpyläuinnissa, vapaasukelluksessa, uppopallossa ja sukelluskalastuksessa. Lajien valiokunnat vastaavat lajin maajoukkuetoiminnasta ja valmennusjärjestelmästä. SM-kilpailut järjestetään vuosittain.
Maajoukkueilla on ollut omia yhteistyökumppaneita.
Kolme Liiton maajoukkueurheilijaa on ollut SLU:n hallinnoiman valmennusrahaston jäsenenä ja heillä on ollut henkilökohtaisia tukijoita.

•
•

Alle 12-vuotiaat: 1–2 kertaa viikossa noin 1 tunnin
allasharjoitus.
12–15-vuotiaat: 3–5 kertaa viikossa noin 1,5 tunnin
allasharjoitukset ja kerran viikossa kuntosali sekä 1–2
kertaa viikossa juoksulenkki tai jumppa.
Yli 15-vuotiaat: 6–12 kertaa viikossa allasharjoitukset,
1–2 kertaa viikossa kuntosali sekä 1–2 kertaa viikossa
lenkkeilyä tai jumppaa.

Maajoukkuetoiminta
Valiokunta järjesti maajoukkueelle kaksi yhteistä valmennusleiriä. Perinteinen maajoukkueen kevätleiri pidettiin Vuokatin Urheiluopistolla 7.–10.4. Leirille osallistui 10 kilpailijaa
ja 4 valmentajaa. Lisäksi leirillä oli yksi valmentaja suorittamassa räpyläuinnin lajiosaa.
Maajoukkueen perinteinen syksyn motivointileiri järjestettiin 3.–6.11. Upinniemessä. Leirille osallistui vain 7
kilpailijaa, joista kaksi Uimaliiton maajoukkueuimaria, sekä
3 valmentajaa. Omia uimareita oli kutsuttu yhteensä 11 ja
Uimaliiton uimareita 5 ja valmentajia 4, mutta osin yhteensattumien, osin syksyn rajun flunssaepidemian vuoksi osallistujamäärä jäi ennätysmäisen alhaiseksi.

Vapaasukellus

Räpyläuinti
Räpyläuinnissa käytetään apuvälineinä räpylöitä ja snorkkelia, sukelluslajeissa lisäksi paineilmalaitetta. Kuntoilumuotona räpyläuinti on erittäin tehokas. Kilpailumuotona räpyläuintia harjoitetaan yli 40 maassa. Kärkimaita ovat Venäjä,
Kiina, Unkari, Etelä-Korea, Italia ja Ukraina. Liitossa on räpyläuimareita seurojen ilmoituksen mukaan vajaat neljäsataa,
mutta aktiivisesti kilpailevia räpyläuimareita Suomessa on
vain noin viisikymmentä.
Räpyläuinnissa järjestetään CMAS:n MM-kilpailut joka
toinen vuosi ja maanosamestaruuskilpailut niiden välivuosina. Nuorten vastaavat kilpailut järjestetään samoin, mutta
MM-kisat järjestetään avointen maanosamestaruuskilpailujen vuonna ja maanosamestaruuskilpailut avointen MM-kisavuonna. Räpyläuinti on ollut mukana World Games -kilpailuissa niiden alusta asti eli vuodesta 1993.
Räpyläuinnin Pohjoismaiden mestaruuskilpailut on järjestetty viimeksi vuonna 2007.

Vapaasukellus on sukeltamista ilman sukelluslaitetta, henkeä
pidättäen. Lajin harrastajat voidaan jakaa selkeästi kahteen
kategoriaan: kilpavapaasukeltajat ja harrastelijat.
Vapaasukelluksessa on eri kilpailulajeja mm. hengenpidätys, pituussukellus ja syvyyssukellus joko välineitä käyttäen (räpylät, kelkka) tai ilman.
Vapaasukellusta harrastaa Suomessa aktiivisesti noin
100 sukeltajaa, satunnaisia harrastajia lienee satoja. Aktiivisesti kilpailemista harrastaa Suomessa noin 30 sukeltajaa. Maailmanlaajuisesti aktiivikilpailijoita on joitakin satoja.
AIDA:n tietokannassa on vuodesta 1999 lähtien hieman yli
2500 sukeltajaa, jotka ovat osallistuneet kilpailuihin. Tyypillinen osallistujamäärä MM-kisoissa on hieman toista sataa.
Suomen menestys vapaasukelluksessa on ollut hyvää.
Arvokisoista mitaleja on tullut lähes joka vuosi, ja erityisesti
allaslajien tuloksissa on harjoituksissa sukellettu jopa ME:tä
lähestyviä lukemia viime vuosina.
Harrastajamäärät ovat olleet tasaisessa kasvussa, tosin
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hieman paradoksaalisesti kilpasukeltajien määrä pienessä
laskussa. Tällä hetkellä kysyntää koulutustapahtumille olisi
huomattavasti enemmän kuin ehditään järjestää.
Suomi on näkyvästi esillä lajin kansainvälisen kattojärjestön AIDA Internationalin toiminnassa. Simo Kurra on
AIDA Education Commissionin jäsen. Lisäksi hän on kehittänyt ja ylläpitää AIDA:n virallista tulospalvelua, josta löytyvät
kaikki AIDA-kilpailujen tulokset vuodesta 1997 alkaen sekä
viralliset rankingit. Kimmo Lahtinen toimii AIDA:n puheenjohtajana.

MM-kilpailuina. Maajoukkueleiri järjestetään arvokisojen alla
kisapaikalla, koska kisaolosuhteisiin tutustuminen ennen kilpailua on tärkeää.

Maajoukkuetoiminta

Kotimaiset cup-kilpailut

Maajoukkueen jäsenet harjoittelivat omatoimisesti omilla paikkakunnillaan ja kokoontuivat leireille maajoukkueen
yhteistoiminnan hiomiseksi. Maajoukkueen harjoitteluringin kokoamisesta ja MM-kisajärjestelyistä vastasivat Mikko
Pöntinen ja Antero Joki. Yhteensä maajoukkueella oli organisoitua toimintaa noin 30 vuorokautta (MM-kisat (Ranska),
SM-kisat + leirit).

Uppopallo
Uppopalloa pelaa Suomessa noin 700 harrastajaa, joista naisia on tällä hetkellä noin 10 prosenttia. Uppopalloa on Suomessa pelattu 70-luvun alusta asti. Kansainvälisesti uppopalloa pelataan aktiivisesti erityisesti Pohjoismaissa, mutta
myös mm. Saksassa, Venäjällä, Sveitsissä, Itävallassa, Italiassa, Espanjassa, Turkissa, Yhdysvalloissa, Kolumbiassa ja
Perussa. Uusia maita on tulossa mukaan.

Vuoden 2012 kilpailutoiminta
Nuorten kilpailut
Räpyläuinnin Nuori Suomi -kilpailut uitiin Vuokatissa 8.4.

Uppopallossa pelattiin seuraavat cup-kilpailut
•
Rixu Cup tammikuussa Riihimäellä
•
Vesikko Cup huhtikuussa Kouvolassa
•
Vaasa Cup toukokuussa Vaasassa
Sukelluskalastuksessa järjestettiin seuraavat cup-kilpailut
•
Dödörens cup 9.6., Hanko
•
Porkkala cup 16.6., Helsinki
•
Helsinki cup 30.6., Helsinki
•
Rauma Open 28.7., Rauma
•
Jaskan muistokisa 11.8., Lahti
•
Saaristomeri open 15.9., Saaristomeri (vuoden 2013
rankingkilpailu)
•
Siika cup 6.10., Rauma (vuoden 2013 rankingkilpailu)

SM-kilpailut
•
•

Sukelluskalastus
Sukelluskalastus on kasvattanut jatkuvasti suosiotaan kotimaassa. Nuorisotoiminnassa haasteena on kehittää halliolosuhteisiin soveltuvaa toimintaa, sekä rekrytoida enemmän
henkilöitä, jotka voivat esitellä lajia ja vetää aloittelijoille
halliharjoituksia.
Aktiivinen kilpailijaryhmä koostuu nyt noin 80 henkilöstä 15 eri seurasta. Maailmanlaajuisesti lajia harrastaa
kilpatasolla tuhansia henkilöitä. Lajin suurmaat sijaitsevat
pääasiassa eteläisessä Euroopassa, Etelä-Amerikassa sekä
Oseaniassa.
Kotimaan kilpailukalenteriin kuuluu 7 rankingkilpailua,
joihin otti osaa keskimäärin 40 kilpailijaa. Kilpailutoimintaa
kehitettiin alueellisesti syventämällä järjestävien seurojen
osaamista kilpailujen järjestämisessä, näin myös lisäten järjestäjien itsenäisyyttä.
Kilpailuissa saa pisteitä kalamäärän, painon ja eri lajien määrän mukaisesti. Rankingpisteitä jaetaan suhteessa
voittajan pisteisiin (suhdeluku 100 paitsi SM-kilpailut 130) ja
kauden 4 parasta kilpailua lasketaan kunkin kilpailijan henkilökohtaisiin pisteisiin. Valittaessa joukkuetta arvoturnauksiin
lasketaan kotimaan kilpailujen päälle henkilön menestyminen PM-kilpailuissa sekä Kristiansund Cup -kilpailussa Norjassa.
Suomen nousu lajin Pohjois-Euroopan huipulle tapahtui vuosituhannen vaihteessa, ja maajoukkue on voittanut
kultaa 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011 ja 2012
järjestetyissä PM-kilpailuissa sekä 2005 ja 2010 Itämeren
mestaruuskilpailuissa.
CMAS:n arvokisat järjestetään vuorovuosittain EM- ja

•
•
•

Räpyläuinnin Finnish Open avoimet SM-kilpailut peruttiin osanottajapulan takia.
Vapaasukelluksen SM-kisat järjestettiin Kuopiossa
12.–13.5.
Uppopallon SM-sarjan finaali pelattiin Helsingissä 14.4.
Sukelluskalastuksen SM-kilpailut järjestettiin 14.–15.7.
Vaasassa.
Erillistä sukelluskuvauksen SM-kilpailua ei järjestetty.
Sukelluskuvauksen PM-kilpailuihin osallistuneista
suomalaiskuvista valittiin Vuoden sukelluskuvaksi
Mikko Saareilan “Orange”.

Kansainväliset cup-kilpailut
•
•

Sukelluskalastuksen Kristiansund Cup (Norja) järjestettiin 3.–4.8. Suomi valloitti sijat 1,4–7 sekä saavutti
joukkuekullan ja -pronssin.
Räpyläuinnin CMAS World Cup -kilpailut järjestettiin
Lignano Sabbiadorossa, Italiassa 23.–25.3. Suomi
saavutti kaksi pronssia.

PM-kilpailut
•
•

•

Uppopallon PM-kilpailut peruuntuivat.
Sukelluskalastuksen Pohjoismaiden mestaruuskilpailut järjestettiin 31.8.–1.9. Tanskassa. Suomi saavutti
historian ensimmäisen kaksoisvoiton yksilösarjassa ja
lisäksi joukkuekultaa ja -pronssia.
Suomi isännöi sukelluskuvauksen PM-kilpailuja. Määräpäivään 1.11. mennessä kilpailuun saapui 365 kuvaa
30 sukelluskuvaajalta.

EM-kilpailut
•
•
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Uppopallon nuorten avoimet EM-kilpailut järjestettiin
17.–18.11. Riihimäellä. Suomi saavutti pronssia.
Räpyläuinnin EM-kilpailut uitiin 13.–20.8. 2012 Lignano

Sabbiadorossa, Italiassa. Kisoissa saavutettiin kolme
uutta Suomen ennätystä.

MM-kilpailut
•
•

Vapaasukelluksen joukkue-MM-kisat järjestettiin
8.–16.9. Nizzassa, Ranskassa. Naisten maajoukkue
sijoittui kokonaispisteissä neljänneksi.
Sukelluskalastuksen MM-kilpailut järjestettiin 5.–8.7.
Vigossa, Espanjassa. Suomen joukkue ei täysin saavuttanut kilpailutavoitteitaan.

Keskeiset kilpailutulokset Tulostiedot 2012
-julkaisussa.
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LIITTEET
Liite 1. Budjettivertailu - tilinpäätös 2012
Sukeltajaliitto ry

BUDJETTIVERTAILU

Laitesukellus- ja
turvallisuusvaliokunta
Nuorisovaliokunta

Räpyläuintivaliokunta

Uppopallovaliokunta

Vapaasukellusvaliokunta

Sukelluskalastusvaliokunta

Tiedotustoiminta

Julkaisutoiminta
* erittely alla
Hallinto

Kansainvälinen toiminta

Varainhankinta
(ei sisällä lehden tilausmyyntiä)
Avustukset

Tilikauden tulos

BUDJETTI

2012

-12 600
370 000
82 000
288 000
162 000
162 000

2012
17 339
28 402
-11 063
31 119
30 592
527
6 065
13 626
-7 561
28 921
37 020
-8 099
6 024
13 943
-7 919
13 883
24 245
-10 362
1 594
17 271
-15 677
109 809
124 813
-15 004
5 768
338 966
-333 198
18 267
31 699
-13 432
287 548
12 532
275 016
160 000
160 000

857 000
856 190
810

686 337
673 109
13 228

Tulot
Menot
Yhteensä
Tulot
Menot
Yhteensä
Tulot
Menot
Yhteensä
Tulot
Menot
Yhteensä
Tulot
Menot
Yhteensä
Tulot
Menot
Yhteensä
Tulot
Menot
Yhteensä
Tulot
Menot
Yhteensä
Tuotot
Menot

51 500
51 000
500
37 600
40 320
-2 720
17 100
26 070
-8 970
37 300
54 410
-17 110
13 150
21 400
-8 250
13 850
22 840
-8 990
3 000
26 800
-23 800
126 500
144 050
-17 550
349 700

Yhteensä

-349 700

Tuotot
Menot
Yhteensä
Tulot
Menot
Yhteensä
Tulot
Yhteensä

25 000
37 600

Tulot
Menot

TILINPÄÄTÖS

Poistot hallinnossa
TILIKAUDEN TULOS
810
13 228
Julkaisutoiminnassa on oman koulutusmateriaalituotannon ja -myynnin lisäksi myös Sukeltaja-lehti.
Sukeltaja-lehti
tuotot
36 500
21 338
ja sukelluskuvaus
kulut
102 050
78 313
Yht
-65 550
-56 975
Koulutusmateriaalit
tuotot
90 000
88 471
kulut
42 000
46 500
Yht
48 000
41 971
Budjettivertailussa kokonaistuotot ja kokonaiskulut ovat

54 692

43 524 €

-339 053

13 124

-13 124
347 542
60 158
287 384
173 000
173 000
940 791
878 660
62 131

euroa suuremmat kuin tuloslaskelmassa. Ero johtuu siitä,

että seuraavat erät on käsitelty kirjanpidossa tulon- ja menon oikaisuna ja budjettivertailussa tuottona ja kuluna:
Lisenssivakuutukset

TILINPÄÄTÖS
2011
50 294
60 398
-10 104
26 760
30 956
-4 196
11 304
19 711
-8 407
154 421
178 998
-24 577
13 120
19 569
-6 449
8 930
17 016
-8 086
3 331
22 899
-19 568
148 390
113 079
35 311
3 699
342 752

(kirjanpidossa tulon oikaisuna)

Ansiomerkkituotot

2 667 €

(kirjanpidossa menon oikaisuna)

Ilmoitushankintakulut

8 501 €

(kirjanpidossa tulon oikaisuna)
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Liite 2. Tasetiedot 2012

SUKELTAJALIITTO RY
TASE

1.1.-31.12.2012

1.1.-31.12.2011

Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Pysyvät vastaavat yhteensä
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Tavarat
Saamiset
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Saamiset yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
VASTAAVAA

3 062,67
13 505,92
16 568,59

14 271,00
14 271,00

52 026,31

46 194,74

464,20
38 853,24
39 317,44
212 618,68
303 962,43
320 531,02

3 564,20
51 871,57
55 435,77
200 901,00
302 531,51
316 802,51

182 361,81
13 228,46
195 590,27

120 230,64
62 131,17
182 361,81

23 577,00

23 517,00

28 524,87
9 521,40
63 317,48
101 363,75
320 531,02

32 110,96
8 827,08
69 985,66
110 923,70
316 802,51

Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
Edellisien tilikausien ylijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
Oma pääoma yhteensä
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma
VASTATTAVAA
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Liite 3. Tilintarkastuskertomus 2012

Liite 4. Toiminnantarkastuskertomus 2012
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