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Sukeltajaliittoa tarvitaan, jotta

- Suomessa on taho, joka edustaa sukellusta
valtakunnallisesti
- saadaan sukeltajien ääntä kattavasti kuuluville
aina kun se on tarpeen
- pystytään järjestelmällisesti kehittämään
sukellusharrastusta ja sen eri osa-alueita
- pystytään edistämään sukellusturvallisuutta
- pystytään järjestämään valtakunnallista toimintaa
ja tapahtumia
- suomalaiset sukelluksen kilpailulajien harrastajat
voivat osallistua eri lajien kansainväliseen
kilpailutoimintaan
- pystytään kokoamaan harrastajia yhteen
toimimaan yhteisesti tärkeänä pidettyjen asioiden
puolesta
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Sukeltajaliittoa tarvitaan, jotta….
- pystytään vaikuttamaan sukelluksen näkyvyyteen
ja imagoon
- saadaan ohjattua uusia harrastajia sukelluksen
pariin
- voidaan tuottaa keskitetysti jäsenistön tarvitsemia
palveluita
- pystytään kokoamaan asiantuntijuutta ja antamaan
sukeltajien osaamista järjestäytyneesti hyödyksi
myös muille
- tietoa sukeltajista löytyy kootusti ja sukeltajat
voivat olla ryhmänä mukana erilaisissa tutkimuksissa
- voidaan olla mukana myös kansainvälisesti
vaikuttamassa sukelluksen ja sukelluslajien
kehittymiseen
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Yhdessä tehden syntyy monenlaista
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Yhdessä enemmän
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Sukeltajaliiton verkostoista monia hyötyjä
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Sukeltajaliitto on sukeltajien yhteenliittymä
- Liitto on yhtä kuin sen jäsenistö – noin 160 sukellusseuraa
ja muut jäsenet
- Liiton toimintaa on kaikki se, mitä jäsenseuramme
järjestävät
- Sukeltajaliiton toiminta pohjautuu vahvaan yhdessä
tekemiseen
- Mitä enemmän meitä on, sitä vahvempia olemme. Sitä
enemmän meillä on resursseja tehdä asioita.
- Yhdessä tehden syntyy toimintaa, tapahtumia
arvokilpailuja, Sukeltaja-lehti, seminaareja, koulutuksia,
materiaaleja….
-

Liiton luottamustehtävissä toimii jatkuvasti noin 100
nimettyä seurojen jäsentä ja eri projekteissa vaihteleva
määrä
Liiton palkatut toimihenkilöt tukevat vapaaehtoisten työtä
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Konkreettisia hyötyjä seuralle mm.
- Liiton tekemä turvallisuus, edunvalvonta- ja vaikuttamistyö
- Ohjaaja- ja kouluttajakoulutus, koulutusmateriaalit,
eOppimisalusta, sukeltajien ensiapu- ja Vapepa-koulutus
- Valtakunnalliset tapahtumat, kilpailutoiminta, seminaarit
- Tuki seuran kehittämiseen, neuvonta, uutiskirjeet
- Alusta oman toiminnan markkinointiin, erilaiset sukelluksen
markkinointimateriaalit ja markkinointituki
- Tuplaturva-vakuutus: toiminnanvastuuvakuutus ja
vapaaehtoistyön tapaturmavakuutus
- Liiton rekisteri vapaasti käytössä seuran jäsenrekisteriksi,
lisämaksusta myös jäsenmaksujen laskutuspalvelu
- Teoston ja Gramexin sopimukset musiikin julkisesta
esittämisestä
- Liiton palkitsemisjärjestelmä vapaaehtoisten palkitsemiseksi
- Mahdollisuus hakea OKM seuratukea ja saada ohjausta
hakuprosessissa
- Verkoston tuki ja sen tarjoamat yhteistyömahdollisuudet
- Muut yhteistyökumppanien kautta saatavat jäsenetuudet
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Konkreettista hyötyä harrastajalle mm.
Liiton ja oman seuran tarjoama tuki ja toiminta
- Liiton jäsenetuhintainen DAN -vakuutus
- Sukeltaja-lehti ja muu Liiton viestintä
- Liiton tekemä turvallisuus-, edunvalvonta- ja
vaikuttamistyö
- Jäsenpalvelut, neuvonta
Kortitustietojen ylläpito, kortin uusimiset
- Oman osaamisen kehittäminen - > mahdollisuus
kouluttautua monin eri kurssein
- Mahdollisuus kouluttautua kouluttajaksi - > monia
eri polkuja edetä
- Mahdollisuus osallistua muuhun toimintaan,
tapahtumiin niin seurassa kuin valtakunnallisesti
- Mahdollisuus mielekkääseen vapaaehtoistyöhön
sukelluksen parissa eri rooleissa
- Vaihtelevat jäsenetutarjoukset
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Liitto olemme me
- Pidetään se mielessä, ettei Liitto ole mitään
ulkopuolista
- Tehdään töitä sen eteen, että Liitto pysyy vahvana
- Seurojen jäsenmäärällä on suora vaikutus Liiton
toimintaedellytyksiin
- Osallistumalla voit vaikuttaa
- Tekijöitä tarvitaan koko ajan
- Osallistumalla saat myös itse enemmän
- Mitä juuri minä voisin tehdä Liiton hyväksi?

