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Puheenjohtajan terveiset

U udelle vuosikymmenelle siirryttäessä Sukeltajaliiton 
toiminnan painopisteavauksena tulee olemaan vuoden 

2019 alusta käynnistyneen urheiluvaliokunnan toiminta ja 
erityisesti matalan kynnyksen harrastetoiminta kilpalajeissa. 
Painopiste on looginen jatkumo vuoden 2019 painopisteel-
le, joka on ollut yhteistyö ja yhdessä tekeminen. 

Tavoitteena on ennen kaikkea saada uusia harrastajia kilpa-
lajien piiriin, jotta voidaan turvata lajien elinvoimaisuus ja 
riittävän laaja harrastajajoukko. Siitä sitten hioutuvat ne ti-
mantit maailman huipulle asti. Tavoitteena on myös saada 
eri sukelluksen kilpalajien sujuva yhteistyö käyntiin käytän-
nön tasolla ja sitä kautta hyödyntää esimerkiksi kilpalaji-
ryhmien hyvää osaamista kilpailujen järjestämisessä. 

Sukeltajaliiton toimintaa ohjaavaa strategiaa on työstetty 
vuoden 2019 aikana. Strategian valmistelussa on aktiivisesti 
kuunneltu kentän mielipiteitä ja kommentteja useamman-
kin kerran, ja ne on myös huomioitu strategian kirjauksissa. 
Kentän aktiivisuus on tässä asiassa ollut ilahduttavalla tasol-
la. Strategia ohjaa Liiton ja sen valiokuntien toimintaa vuo-
sina 2020–2025 ja se kiteytyy lauseeseen: Kerran sukeltaja, 
aina sukeltaja.

Liiton koulutustarjonta laajenee ja monipuolistuu. Sähköi-
sen oppimisympäristön alusta on päivitetty uuteen ja mo-
derniin versioon ja olemassa olevat kurssimateriaalit on tuo-
tu vanhasta järjestelmästä siihen. Uusia kursseja luodaan ja 
vanhojen kurssien sisältöä laajennetaan opetusvideoilla käy-
tännön taidoista ja uusilla harjoitustehtävillä. Laitesukelluk-
sen puolella tavoitteena on kattaa koulutustarjonta sukel-
luskokeilusta aina perustason tekniikkasukelluskursseihin. 
Myös muiden sukelluslajien koulutus- ja kurssimateriaaleja 
on tuotu sähköiseen oppimisympäristöön.

Liitolla on ollut käynnissä vuoden 2019 alusta kasvuoh-
jelma, joka jatkuu vuonna 2020. Kasvuohjelmassa on ase-
tettu siihen osallistuville seuroille tavoitteet jäsenmäärän 
kasvattamiseksi. Seurat, jotka saavuttavat asetetut tavoit-
teet, palkitaan. Ohjelmaan on ilmoittautunut useita Lii-
ton jäsenseuroja, jotka tavoittelevat määrätietoista kasvua 
jäsenmääräänsä. Kasvua tavoiteltaessa seurojen kannattaa-
kin huomioida omassa viestinnässään se suuri yleisö, joka ei 
vielä harrasta sukelluslajeja tarjoamalla heille parhaita paloja 
omasta toiminnastaan.

Sukeltajaliitto korostaa toiminnassaan yhdenvertaisuutta, 
mikä on kirjattu Liiton eettisiin ohjeisiin. Liitto edellyttää 

jäseniltään sellaista toimintaa, että jokainen yksilö kokee 
olevansa tervetullut harrastuksen pariin riippumatta iästä, 
sukupuolesta, etnisestä taustasta, maailmankatsomuksesta, 
fyysisistä ominaisuuksista tai koulutusjärjestelmästä. Tästä 
konkreettisena esimerkkinä aktivoimme vuoden 2020 aika-
na koulutustoimintaa, jossa erityisryhmiin kuuluvia henki-
löitä osallistuu laitesukelluksen CMAS*-kursseille.

Yhdessä saavutamme tavoitteemme, olipa se sitten eri seu-
rojen yhteinen sukelluskurssi tai eri kilpalajien samaan 
paikkaan ja aikaan sijoitetut kisat. Yhdessä tekeminen on 
edelleen käsittämättömän tehokas ja tuore voimavara tällä 
alkavalla moni-ilmeisellä ja -tahoisella 2020-luvulla. 

Tehdään yhdessä lajistamme 
haluttu ja koko elämänkaa-
relle ulottuva
harrastus.

Tero Lehtonen, 
puheenjohtaja
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Sukeltajaliiton uudistettu strategia, Kerran 
sukeltaja, aina sukeltaja, ohjaa toimintaam-

me seuraavan viiden vuoden ajan. Liiton stra-
tegiset tavoitteet koskettavat läheisesti Liiton 
jäsenseuroja ja tukevat suomalaisen sukeltami-
sen kehittämistä. Haluamme, että yhä useampi 
sukelluksesta kiinnostunut löytää toimintamme 
piiriin. Kannustamme harrastajia jatkamaan la-
jin parissa ja hankkimaan lisäkoulutusta. Sukel-
lus voi olla elinikäinen harrastus.

MERKITYKSELLISTÄ VAPAAEHTOISTOIMINTAA
Seurat ja Sukeltajaliitto tarjoavat merkityksellis-
tä vapaaehtoistoimintaa. Sukeltajat ovat usein 
aktiivisia myös oman seuran ulkopuolella kuten 
ympäristön hyväksi tehtävässä työssä ja Vapaa-
ehtoisen pelastuspalvelun toiminnassa. Sukel-
tajat tekevät merkityksellisiä asioita, kokevat 
onnistumisen elämyksiä ja osallisuutta. Yhtei-
söllisyys on tärkeää. Sukeltajaliitto tulee kerää-
mään tietoja harrastusaktiivisuudesta. Toimin-
nan vaikuttavuuden osoittaminen vaatii sen 
systemaattisempaa dokumentointia. 

KUMPPANIT TUOVAT LISÄARVOA
Sukeltajaliiton missio (toiminta-ajatus) on koo-
ta sukeltajat ja sukellusalan toimijat yhteen 
edistämään sukellusharrastuksen mahdollisuuk-
sia ja toimimaan aktiivisesti vedenalaisen ym-
päristön puolesta. Kumppanuuksien vahvista-
minen ja yhteistoiminta tuo toiminnalle lisää 
voimaa. Kumppanuuksien kautta saadaan li-
säarvoa jäsenistölle. Vedenalaisen kulttuuripe-
rinnön säilyttämisen puolesta kampanjoimme 
yhdessä Museoviraston, Suomen Merimuseon, 
Suomen Meriarkeologisen seuran ja Hylyt.netin 
kanssa. Yhdessä eri toimijoiden kesken teemme 
työtä sukelluksen näkyvyyden eteen ja järjes-
tämme tapahtumia ja koulutusta. Yhteistyötä 
yhteisöjäsentemme kanssa tiivistetään, ja tuom-
me heidän tarjoamaa osaamista yhä helpommin 
sukeltajien saataville. 

ENEMMÄN PAINOARVOA
Seurat hyötyvät myös yhdessä toimimisesta. Re-
surssit ovat rajalliset, mutta yhteistyö lähiseu-
rojen kanssa auttaa luomaan enemmän ja uu-

1 Kerran sukeltaja, aina sukeltaja

denlaisia tapahtumia ja toimintaa. Esimerkiksi 
sukellusleirit on mielekästä järjestää useamman 
seuran yhteisenä. Myös hylkyjen poijuttamises-
sa seurayhteistyö on osoittautunut hyödyllisek-
si. Kun esiinnymme ja näymme yhdessä pu-
humassa sukellusharrastuksen ja vesiluonnon 
puolesta, on meillä enemmän painoarvoa kuin 
yksittäisinä pienempinä tekijöinä.  

LAJIT TIIVIIMMIN YHDESSÄ
Vuonna 2020 toiminnan painopisteenä on ur-
heiluvaliokunnan toiminta ja erityisesti matalan 
kynnyksen harrastetoiminta kilpalajeissa. Rä-
pyläuinti-, uppopallo-, vapaasukellus- ja sukel-
luskalastusvaliokunnat yhdistyivät vuoden 2019 
alusta. Uudella organisaatiolla haetaan tiiviim-
pää lajien välistä yhteistyötä, jossa hyvät ide-
at ja aloitteet siirtyvät lajilta toiselle ja opitaan 
toinen toisiltaan. Lajeilla on osin samantyyp-
pisiä toiminnan muotoja, kuten esimerkiksi 
valmennus ja sponsorihankinta, joissa yhteiset 
käytännöt ja toimintamallit ovat eduksi. Myös 
nuorten harrasteliikuntaan on hyvä lisätä ele-
menttejä kaikista lajeista. 
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Sukellusseurojen ohjattuun toimintaan on 
mahdollista tulla mukaan jo kolmivuotiaa-

na. Kuuttitoiminta on 3–6-vuotiaille suunnat-
tua perhesukellustoimintaa. Norppatoiminnassa 
lapset ja hyljetoiminnassa nuoret oppivat snork-
kelisukellustaitoja ja pääsevät kehittämään osaa-
mistaan eri lajeja kokeillen. Sukelluksen kilpa-
lajeista voi löytyä nuorelle mielekäs harrastus 
norppatoiminnan jatkoksi. Laitesukelluksen voi 
aloittaa 12 vuoden iässä.  

Sukellus voi olla koko perheen yhteinen harras-
tus. Harrastesukelluksen eri muodoissa on kat-
tava määrä jatkokoulutusmahdollisuuksia pe-
ruskurssien jälkeen, ja sukellusta voi harrastaa 
parhaimmillaan koko eliniän.

NUORET TUOVAT VIRTAA SEURAAN 
Liitto tarjoaa seuroille tukea aktiivisen ja moni-
puolisen nuorisotoiminnan järjestämiseksi: 

• jakamalla hyviä käytäntöjä ja tarjoamalla val-

2 Koulutusjärjestelmä kehittyy

miita malleja ja materiaaleja nuorten toimin-
taan ohjaajien ja muiden seuratoimijoiden 
tueksi 

• järjestämällä koulutusta ohjaajille ja nuorille 

• tekemällä lajia tunnetuksi lapsille ja nuorille 
erilaisissa tapahtumissa 

Keväällä 2020 järjestetään norppaikäisille ko-
koontuminen. Uutena toimintamuotona pilo-
toidaan pyrstösukelluksen ohjaajakoulutusta. 

KOULUTUS KANNATTAA JA SITOUTTAA 
Liiton koulutusjärjestelmässä on laaja kurssiva-
likoima alkaen snorkkeli- ja laitesukelluksen pe-
ruskursseista edeten lukuisiin erikoiskursseihin. 
Seurat vastaavat harrastajien kouluttamisesta. 
Liitto huolehtii koulutusmateriaalien tuotta-
misesta seuroja varten sekä ylläpitää rekisteriä 
seurojen kouluttamien sukeltajien kortituksista. 
Liitto järjestää snorkkelisukelluksen ohjaaja- ja 

kouluttajakoulutuksia valtakunnallisesti, ja tar-
vittaessa seurojen kanssa yhteistyössä voidaan 
järjestää myös alueellisia tai paikallisia koulu-
tuksia. Norppaohjaajille suunnattuun CMAS 
vapaasukellusohjaajakoulutukseen luodaan op-
pimateriaali.  

Laitesukelluksen kouluttajakoulutuksen jousta-
vuutta kehitetään edelleen uuden CMAS Three 
Star Instructor -vetoisen toimintamallin mu-
kaisesti. Eri tasoisia laitesukelluskouluttajakurs-
seja on entistä useammin mahdollista suorittaa 
paikallisesti tai alueellisesti. Laitesukellusvalio-
kunta keskittyy CMAS Three Star Instructor 

Uutta: pyrstösukellus 
mukaan Sukeltajaliiton 
koulutusohjelmaan.
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-koulutukseen ja järjestää tarpeen mukaan val-
takunnallisia CMAS One ja Two Star Instruc-
tor -kursseja paikallista ja alueellista tarjontaa 
täydentämään. 

E-OPPIMISYMPÄRISTÖ KEHITTYY
Laitesukellusvaliokunta kehittää e-oppimisym-
päristöä laitesukelluskoulutuksen joustavuuden 
lisäämiseksi ja koulutussisältötuotannon tehos-
tamiseksi. Vuoden 2020 painopistealueena on 
seuraavien kurssien luominen ympäristöön:

• CMAS Compressor Operator 

• CMAS Dry Suit Diver 

• CMAS Ice Diver 

• CMAS Three Star Instructor 

• CMAS Wreck Diver 

Vuoden kuluessa tuotetaan edelleen myös e-op-
pimista tukevaa koulutussisältöä ja -ohjeistoa 
(mukaan lukien suoritusvideot). Tässä paino-
pisteenä ovat laitesukelluksen jatkokurssi sekä 
kouluttajakoulutus. 

Laitesukellusvaliokunnan ohella myös muut va-
liokunnat hyödyntävät e-oppimisympäristöä. 
Laitesukellusvaliokunta tarjoaa soveltuvin osin 
e-oppimisympäristöön liittyvää osaamistaan 
myös muiden valiokuntien käyttöön. 

E-oppimisalusta, Liiton koulutuskalenteri ja 
Liiton jäsenrekisteri integroidaan siten, että 
kurssitoteutusten perustamiseen, käyttäjätun-
nusten luomiseen ja kortitukseen liittyviä toi-
mintoja saadaan automatisoitua. 

Vuonna 2020 otetaan käyttöön sähköiset Open 
Badge -osaamismerkit. 

Laitesukellusvaliokunta laatii toimintavinkkejä 
seuroille ja kouluttajille erilaisista vaihtoehtoi-
sista ja joustavista kurssien toiminta- ja toteut-
tamistavoista. 

VALOKUVA CMAS-KORTTIIN 
Jäsenpalautteen perusteella Sukeltajaliiton rekis-
teriin tilataan lisäominaisuutena mahdollisuus 
lisätä valokuva jäsenen henkilötietoihin. Tämä 
mahdollistaa valokuvallisten CMAS-korttien 
tulostamisen, jota sukeltajat saattavat tarvita 
erityisesti Kaakkois-Aasiaan suuntautuvilla su-
kellusmatkoilla. 

KOULUTUKSEN LAATU 
Vuonna 2020 haetaan EUF-sertifikaattia niil-
le Sukeltajaliiton laitesukelluskoulutusjärjes-
telmään kuuluville kursseille, joita koskien on 
olemassa ISO-standardit. Sertifiointiin liittyvä 
auditointi toteutetaan syksyllä 2020. 
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NOUSUTAULUKOT 
Turvallisuusvaliokunta ja laitesukellusvaliokun-
ta selvittävät yhteistyössä erilaisten nousutau-
lukkovaihtoehtojen soveltuvuutta Sukeltajalii-
ton jäsenseurojen käyttöön. 

Sukellusturvallisuuden edistäminen on jatku-
va prosessi. Sukeltajaliitto julkaisee turva-

ohjeita, analysoi tapahtuneita sukellusonnetto-
muuksia ja kampanjoi sukellusturvallisuuden 
puolesta. Tehtyjen tapahtumaraporttien ja vi-
ranomaisyhteistyön avulla saadaan eväitä tur-
vallisuustyöhön. Tapahtumaraportin voi tehdä 
sähköisesti Liiton kotisivuilla olevalla lomak-
keella. Sukeltajaliitto tarjoaa poliisille asiantun-
tija-apua tutkintaan, mikäli sukellusonnetto-
muuksia tapahtuu.  

ENSIAPUKOULUTUS 
Sukeltajien ensiaputaitoja ylläpidetään sään-
nöllisellä koulutuksella ja harjoittelulla. Sukel-
tajaliiton liittokouluttajat järjestävät ensiapu-
kouluttajakoulutusta ja seurat vastaavat pääosin 
harrastajien kouluttamisesta. 

ILMANLAATUANALYYSIT 
Sukeltajaliitto tarjoaa seuroille ilmanlaadun 
analysointipalvelua. 

Sukellusturvallisuuden 
edistäminen on jatkuva 
prosessi.

3  Turvallinen sukeltaja
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Sukeltajaliitto edustaa sukelluksen kilpailu-
toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti rä-

pyläuinnissa, sukelluskalastuksessa, sukellusku-
vauksessa, uppopallossa ja vapaasukelluksessa. 
Lajien harrastustoiminnan kautta voi edetä aina 
maajoukkue-edustukseen saakka.  

Vuonna 2020 Liiton toiminnan painopistealu-
eena on urheiluvaliokunnan toiminta. Tavoit-
teena on erityisesti, että tarjolla on myös ma-
talan kynnyksen kilpailuja ja harrastesarjoja. 
Valiokunnan kilpalajien lajiryhmiltä seurat voi-
vat pyytää lajiesittelyjä omiin tapahtumiinsa. 
Aktiivinen ja monipuolinen harrastustoiminta 
lisää seuran jäsenten sitoutumista ja houkutte-
lee uusia harrastajia mukaan.  

Valmentaja- ja ohjaajakoulutusta on tarjolla, 
jotta seuroilla olisi eväitä kilpalajien nuorten 

4 Lisää sukellusurheilun harrastetoimintaa

harrastetoiminnan pyörittämiseen. Eri lajeissa 
järjestetään organisoidun sarja-, cup- ja kan-
sainvälisen kilpailutoiminnan lisäksi aloittelijoi-
den leirejä, lajiesittelyjä ja -kokeiluja sekä lajien 
yhteistä ja omaa koulutustoimintaa. 

KANSAINVÄLISET ARVOKILPAILUT 2020

Vapaasukellus      MM-kilpailut allaslajeissa, yksilö- ja joukkuekilpailut, paikat avoinna 
Sukelluskalastus  MM-kilpailut, Arbatax-Tortoli, Italia 17. –21.9. 
Räpyläuinti          MM-kilpailut, Tomsk, Venäjä 2.7.–8.7. 
Räpyläuinti         Nuorten EM-kilpailut, Lignano Sabbiadoro, Italia 19. –26.7. 
Uppopallo           Nuorten EM-kilpailut, Turkki, Izmir 12.8.–16.8. 

Matalalla kynnyksellä 
mukaan.
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YLEISET TEEMAPÄIVÄT 
Sukeltajaliitto osallistuu yleisiin teemapäiviin, 
jotka liittyvät sukellukseen, luontoon, vesilii-
kuntaan, ympäristönsuojeluun, vedenalaiseen 
kulttuuriperintöön yms. esimerkiksi julkaise-
malla aiheeseen liittyviä postauksia sosiaalisessa 
mediassa sukelluksen näkökulmasta. 

SEUROJEN TOIMINTA-AKTIIVISUUTTA 
SELVITETÄÄN 

Liitto selvittää vuoden 2020 aikana kyselyllä, 
kuinka aktiivisesti seuroissa sukelletaan. Lisäksi 
seuroilta kerätään systemaattisesti tietoa ranto-
jenpuhdistustapahtumista, joita seuroissa järjes-
tetään säännöllisesti.  

 

Sukeltajaliiton viestinnällisiä tavoitteita ovat 
sukelluksen, sukellusseurojen ja niiden toi-

minnan markkinointi sekä sukellusharrastuksen 
tunnettuuden parantaminen. Jäsenistö pidetään 
ajan tasalla viestimällä säännöllisesti Liiton tar-
joamista jäsenpalveluista, eduista ja niistä val-
miista työkaluista ja materiaaleista, joita seurat 
voivat hyödyntää omassa toiminnassaan. 

VIESTINNÄN KEINOJA 
Liiton viestinnän pääkanavia ovat Sukeltaja-leh-
ti, kotisivut, sähköiset uutiskirjeet ja sosiaali-
nen media. Viestinnän painopistettä siirretään 
edelleen sähköisten kanavien suuntaan. Liiton 
kotisivut tarjoavat suuren määrän sukellustietoa 
suurelle yleisölle sekä helppokäyttöisen työka-
lun seurojen tarpeisiin. 

Sukeltaja-lehti ilmestyy vuonna 2020 neljä ker-
taa. Lehden kaikki aiemmin ilmestyneet vuo-

5  Viestintä tavoittaa sukellusyhteisön

sikerrat on tallennettu digitoituina, ja ne ovat 
luettavissa issuu.com-palvelussa. 

HUOMIO JÄSENHANKINTAAN 
Jäsenyyttä markkinoidaan ja seuroja kannuste-
taan osallistumaan aktiiviseen jäsenhankintaan. 
Onnistumisista palkitaan. Liiton henkilöjäse-
nyys voi toimia polkuna seuratoimintaan. 

SUKELLA SUOMESSA -TEEMA 
Suomessa on paljon koulutettuja sukeltajia, 
jotka sukeltavat tällä hetkellä vain ulkomailla. 
Vahvistamalla edelleen suomalaisen sukelluk-
sen näkyvyyttä pyritään saamaan yhä useampi 
kiinnostumaan sukeltamisesta myös kotimaassa. 
Sosiaalisessa mediassa suomisukellusta esitellään 
omien tunnustemme #suomisukellus ja 
#sukellasuomessa avulla. Seuroja lisäksi kannus-
tetaan käyttämään julkaisuissaan tunnusta #su-
kellusseuraomanseurannimi.
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Sukeltajaliiton vaikuttamistyö on monen 
suuntaista. Sen avulla aktivoidaan osallistu-

maan ja tehdään suomalaista sukellusta tun-
netuksi. Sillä edistetään sukellusharrastuksen 
toimintaedellytyksiä ja tehdään näkyväksi su-
kellusseurojen ja sukeltajien toimintaa mm. 
vesiympäristön hyväksi. Sukeltajaliitto edistää 
kumppanuuksia, joissa sukeltajien osaamista 
voidaan hyödyntää. Muun muassa sukellusolo-
suhteita koskevissa asioissa sukeltajayhteisön 
kannattaa olla aktiivinen, ja Liitto tukee tätä 
työtä. 

Sukeltajaliiton vaikuttamistyö kohdistuu muun 
muassa: 

• sukelluksen asemaan ja olosuhteisiin

• sukellusta koskevaan lainsäädäntöön ja stan-
dardeihin 

6 Laaja-alaista vaikuttamistyötä

• sukeltajien resurssin hyödyntämiseen myös 
seuratoiminnan ulkopuolisissa tehtävissä. 

Sukeltajaliitto toimii muun muassa: 

• Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa, jossa Liit-
to valtakunnallisesti ohjaa ja ohjeistaa Va-
pepa-sukellustoimintaan liittyvissä asioissa 
ja kysymyksissä. Sukeltajaliiton Vapepa-va-
liokunta järjestää Vapepa-sukeltajakurssin ja 
siihen liittyvän yhteistoimintaharjoituksen 
Kuopiossa 15.–17.5.2020.

• viranomaistyössä sukellusonnettomuuksien 
tutkinnassa 

• kumppanina erilaisissa olosuhdehankkeissa, 
kuten Routakallion louhoksen kehittämis-
hanke 

• Vesisankarit-tapahtumissa 

• olosuhdetyössä ja vesiturvallisuuden edistä-
misessä. Liitolla on edustaja Veneilyverkos-
tossa, Ulkoilufoorumissa ja Suomen Uima-
opetus- ja Hengenpelastusliitossa, sekä sen 
hallituksessa että useissa valiokunnissa ja työ-
ryhmissä. 

Sukeltajien havaintoja pinnan alta voidaan 
käyttää yhteiskunnan hyödyksi muun muassa 
hylkyjen ja vesistön tilan sekä kalalajien ja vie-
raslajien seurannassa. 

Sukeltajaliitto jakaa ympäristöpalkinnon. Sen 
avulla saadaan jaettua tietoa sukeltajien ympä-
ristön hyväksi tekemästä työstä.

Olemme aktiivinen 
ja vastuullinen 
sukellusyhteisö.
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Sukeltajaliiton arvot ovat avoimuus, vastuul-
lisuus ja vaikuttavuus. Liitto edistää eet-

tisyyttä ja yhdenvertaisuutta toiminnassaan. 
Liiton eettiset ohjeet ovat toiminnan perusta, 
ja ne kuvaavat millaista toimintakulttuuria ha-
luamme.  

Sukelluksen tulisi olla harrasteympäristönä sel-
lainen, johon jokainen kokee olevansa tervetul-
lut riippumatta iästä, sukupuolesta, etnisestä 
taustasta, maailmankatsomuksesta tai fyysisis-
tä ominaisuuksista. Tuletpa mukaan sukellus-
harrastuksen pariin mistä taustasta tahansa ja 
minkälaisella sukelluksen pohjakoulutuksella 
hyvänsä, sinua kohdellaan yhdenvertaisesti. Su-
keltajaliitto vahvistaa sellaista ilmapiiriä, joka 
edistää tasa-arvoisuutta seuratasolla. Yhdenver-
taisuussuunnitelmassa on kuvattu, miten Liitto 
edistää yhdenvertaisuutta toiminnassaan. Suun-
nitelmaa päivitetään vuoden 2020 aikana. 

7 Yhdenvertaisuus ja eettinen työ

ERITYISRYHMIEN SUKELLUS 
Ikääntyneet, liikuntarajoitteiset, eri sairausryh-
miin kuuluvat, oppimisrajoitteiset tai muulla 
tavalla toimintakyvyltään heikentyneet voivat 
harrastaa sukellusta. Liitto edistää erityisryhmi-
in kuuluvien mahdollisuuksia tulla lajin pariin. 
Erityisryhmien sukeltamisen työryhmän teh-
tävänä on varmistaa, että CMAS:n Functional 
Diversity -periaatteet huomioidaan koulutus-
toiminnassa.  

Liitto jakaa tietoa siitä, millaista taloudellista 
tukea on haettavissa erityisryhmien sukellustoi-
mintaan niin seuroille, ohjaajille, kouluttajille 
ja valmentajille kuin aloitteleville harrastajille-
kin. Edistämme erityisryhmiin kuuluvien kou-
lutettujen sukeltajien harrastuksen jatkumista, 
ja vahvistamme Sukeltajaliiton omaa erityisryh-
mien sukelluksen tuntemusta. 

ANTIDOPINGTYÖ 
Sukeltajaliiton antidopingohjelma kuvaa, mi-
ten teemme antidopingtyötä. Sukeltajalii-
ton oma antidopingkouluttaja vahvistaa anti-
dopingtyömme toteuttamista. Sukeltajaliitto 
tukee Suomen urheilun eettisen keskuksen 
SUEK ry:n antidopingtyötä. 

Erityisryhmiin 
kuuluvat huomioidaan 
sukellusharrastuksessa 
tietoisemmin.
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Sukeltajaliitto tekee yhteistyötä kotimaassa 
ja ulkomailla useiden tahojen kanssa. Liitto 

on Suomen Olympiakomitean, Suomen Uima-
opetus- ja Hengenpelastusliiton, Ulkoilufooru-
min, Veneilyverkoston ja Vapaaehtoisen pelas-
tuspalvelun eli Vapepan jäsen.  

Liitto tekee toiminnallista yhteistyötä muun 
muassa Tukesin, Koululiikuntaliiton ja vesilaji-
liittojen kanssa. Museovirasto on tärkeä yhteis-
työkumppani kulttuuriperinnön suojelussa, ja 
käynnissä oleva hanketyö vahvistaa tätä yhteis-
työtä. Liitto tukee hylkytietoja antavan Hy-
lyt.net-tietokannan ylläpitämistä. Liitto tukee 
myös Venemessujen yhteydessä 8.2. järjestettä-
vän Hylkysukellusseminaarin järjestämistä.  

Yhteistyö Suomen meriarkeologisen seuran 
kanssa tarjoaa meriarkeologiasta kiinnostuneille 
sukeltajille lisää harrastusmahdollisuuksia, ku-
ten leirejä, kursseja ja seminaareja. Seuran, Su-
keltajaliiton ja Helsingin yliopiston yhteistyössä 

8 Kotimaisia ja ulkomaisia kumppanuuksia

kehittämää Sukeltaja-mobiilisovellusta kehite-
tään edelleen käyttäjäpalautteen perusteella. 

Liitto on kumppanina kolmevuotisessa EU-ra-
hoitteisessa BalticRIM-hankkeessa (Baltic Sea 
Region Integrated Maritime Cultural Heritage 
Management), jota Suomessa koordinoi Mu-
seovirasto. Tässä laajassa kansainvälisessä hank-
keessa tavoitellaan kulttuuriperinnön tuomista 
osaksi merialuesuunnittelua. Sukeltajaliitto tuo 
sukeltajien ääntä kuuluvaksi hankkeessa, ja su-
keltajia osallistetaan hankkeen kuluessa eri kei-
noin. Hanke päättyy toukokuun lopussa Kot-
kassa järjestettävään loppuseminaariin. 

Sukeltajaliitto haluaa vahvistaa suomalaisen su-
kelluksen näkyvyyttä olemalla mukana erilaisis-
sa tilaisuuksissa, kuten messuilla, yhdessä mui-
den sukellusalan toimijoiden kanssa.  

KANSAINVÄLISTÄ YHTEISTYÖTÄ 
Sukeltajaliitto on sukellusalan kansainvälisten 

järjestöjen CMAS:n ja CMAS Europen sekä 
European Underwater Federation EUF:n ja va-
paasukelluksen kansainvälisen järjestön AIDA 
Internationalin jäsen. 

Sukeltajaliitolla on edustaja CMAS:n uppo-
pallovaliokunnassa. Liitolla on kansainvälisiä 
tuomareita eri lajeissa, ja se tekee koulutusyh-
teistyötä DAN Europen kanssa. Liitto on laa-
jentanut kumppanuutta DANin kanssa vakuu-
tusyhteistyöhön, ja sitä kautta saadaan DANin 
asiantuntemusta jäsenistön käyttöön. Sukelta-
jaliitto kannustaa jäseniään hakeutumaan kan-
sainvälisiin tehtäviin. 

Laitesukellusvaliokunta kutsuu koolle vuonna 
2020 pohjoismaisten teknisten valiokuntien ko-
kouksen. 

Sukeltajaliitto järjestää vuonna 2020 Sukellus-
kuvauksen PM-kilpailut. 
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Liiton organisaatio on kuvattu tässä organisaatiokaaviossa. Liiton 
hallinnon ohjesääntö kuvaa eri toimijoiden tehtävät.

SUKELTAJALIITON VUOSIKOKOUKSET
Kevätkokous Varkaudessa 4.4. 
Syyskokous paikka ja aika avoin

9 Sukeltajaliiton organisaatio

VUOSIKOKOUS
kevätkokous – syyskokous

HALLITUS

VALIOKUNNAT

Nuorisovaliokunta
Laitesukellusvaliokunta
Ensiapukoulutusvaliokunta
Turvallisuusvaliokunta
Vapepa-valiokunta

Urheiluvaliokunta
Uppopallo
Räpyläuinti
Sukelluskalastus
Vapaasukellus

Seura- ja työvaliokunta

TOIMITUSNEUVOSTO

TOIMISTO
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SUKELTAJALIITON TOIMISTO 
Liiton toimisto sijaitsee Pitäjänmäellä, Helsingissä.

Sukeltajaliitto ry
Valimotie 10
00380 Helsinki
Puhelin: (09) 3481 22 58
E-mail: office@sukeltaja.fi

TOIMISTON HENKILÖKUNTA
Toiminnanjohtaja Sari Nuotio
Viestintäkoordinaattori Kristiina Karila
Jäsenpalveluvastaava Riku Verkkomäki
Järjestöassistentti Anne Kettunen (osa-aikainen)
Nuorisopäällikkö Heli Halava
Koulutuspäällikkö Mika Rautiainen

Seuraa meitä:
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sillä ponnistuksilla ja yhteistyöllä turvaamme 
seurojen elinvoimaisuuden ja sukellusharrastuk-
sen jatkumisen. 

Osana seurakehittämistä Sukeltajaliitto toteut-
taa vuosina 2019-2020 kasvuohjelman. Mu-
kaan lähtevät seurat palkitaan, kun ne saa-
vuttavat Liiton asettaman kasvutavoitteen.  
Kasvuohjelmaan ilmoittautui määräajassa 11 
seuraa. Seuratoiminnan kehittäminen yhteis-
työssä muiden toimijoiden kanssa auttaa seuro-
ja pysymään elinvoimaisena. Liiton tähtiseuroja 
auditoidaan vuoden 2020 syksyllä. Tavoitteena 
on myös saada uusia seuroja mukaan Tähtiseu-
raohjelmaan.  

  

Sukeltajaliiton tärkein tulonlähde ovat jäsen-
maksutuotot. Liiton jäsenmäärä on laskenut 

noin 20 % 2000-luvun alun määristä. Liiton 
toiminta on 2000-luvun kuluessa monipuolis-
tunut, ja muuttuvassa toimintaympäristössä on 
ollut tarpeen tehdä monia uudistuksia. Kehittä-
mistoimenpiteet, joilla tuetaan seurojen toimin-
taa, vaativat taloudellista resurssia. Liitto joutuu 
jatkuvasti tekemään valintoja siitä, mihin varoja 
voidaan kohdentaa. 

Väheneviä jäsenmaksutuottoja on vaikea kor-
vata muilla tuotoilla. Liiton saama valtiona-
pu kattaa noin 25 % toimintamenoistamme. 
Jäsenmaksutuottojen ohessa loput tulot koos-
tuvat omien tapahtumien ja koulutustoimin-
nan tuotoista, koulutus- ja muiden materiaali-
en myynneistä, yhteistyökumppaneiden tuesta, 
kilpailijoiden maksamista omavastuista, vakuu-
tusmyynnistä, Sukeltaja-lehden ilmoitusmyyn-
nistä, jäsenmaksupalvelussa mukana olevien 

10 Talous

seurojen palvelumaksuista ja muista pienem-
mistä eristä. Suomen Punainen Risti tukee vuo-
sittain Vapepa-sukeltajien koulutustoimintaa 
muutamalla tuhannella eurolla toteutuneiden 
kulujen mukaisesti. 

Vuosina 2009–2018 on tehty viisi ylijäämäistä 
ja viisi alijäämäistä tulosta. Taloutta tasapaino-
tettiin säästötoimenpiteillä kahden viime vuo-
den aikana, ja Liiton omaa pääomaa onkin saa-
tu kasvatettua. Liiton oma pääoma oli vuonna 
2009 112 567 euroa ja vuoden 2018 tilinpää-
töksessä 182 093 euroa. Korkeimmillaan Liiton 
oma pääoma on ollut vuonna 2012, jolloin se 
oli 195 590 euroa. 

Tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaami-
seksi on aivan keskeistä, että seuroissa harrasta-
vien sukeltajien määrän lasku saadaan pysäytet-
tyä ja kääntymään nousu-uralle. Seurojen tulee 
olla aktiivisia jäsenhankinnassa, sillä vain yhtei-

Vakaus, 
suunnitelmallisuus ja 
vastuullisuus
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BUDJETTIEHDOTUS VUODELLE 2020

Sukeltajaliitto ry          TILINPÄÄTÖS 2018 BUDJETTI 2019 BUDJETTI 2020

Laitesukellusvaliokunta Tulot 9 333 8 000 8 110

Menot 8 093 15 150 16 380

Yhteensä 1 240 -7 150 -8 270

Turvallisuusvaliokunta Tulot

Menot 172 400 400

Yhteensä -172 -400 -400

Ensiapukoulutusvaliokunta Tulot 3 788 4 500 4 500

Menot 1 743 6 000 6 000

Yhteensä 2 045 -1 500 -1 500

Vapepa-valiokunta Tulot 3 757 4 600 6 500

Menot 4 276 6 600 7 500

Yhteensä -519 -2 000 -1 000

Nuorisovaliokunta Tulot 8 995 22 100 18 580

Menot 9 162 22 200 21 070

Yhteensä -167 -100 -2 490

Räpyläuintivaliokunta Tulot 8 129 URHEILU- 
VALIOKUNTA

sisällä lajiryh-
mät räpyläuinti, 

uppopallo, 
vapaasukellus, 

sukelluskalastus

tulot 73 050
menot 107 900

 yht. -34 850

URHEILU- 
VALIOKUNTA

sisällä lajiryh-
mät räpyläuinti, 

uppopallo, 
vapaasukellus, 

sukelluskalastus

tulot 84 620
menot 122 500

 yht. -37 880

Menot 11 190

Yhteensä -3 061

Uppopallovaliokunta Tulot 24 447

Menot 36 404

Yhteensä -11 957

Vapaasukellusvaliokunta Tulot 7 079

Menot 10 112

Yhteensä -3 033

Sukelluskalastusvaliokunta Tulot 17 875

Menot 22 986

Yhteensä -5 111
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BUDJETTIEHDOTUS VUODELLE 2020

Sukeltajaliitto ry         TILINPÄÄTÖS 2018 BUDJETTI 2019 BUDJETTI 2020

Tiedotustoiminta Tulot 3 834 17 000 3 500

Menot 26 592 41 850 35 900

Yhteensä -22 758 -24 850 -32 400

Julkaisutoiminta (*erittely alla) Tulot 76 901 75 300 76 500

Menot 80 886 78 900 82 900

Yhteensä -3 985 -3 600 -6 400

Hallinto Tuotot 10 082 10 000 10 000

Menot 335 246 339 450 340 750

Yhteensä -325 164 -329 450 -330 750

Kansainvälinen toiminta Tuotot 36 000

Menot 6 027 6 800 42 900

Yhteensä -6 027 -6 800 -6 900

Varainhankinta (ei sisällä lehden tilausmyyntiä) Tulot 267 618 256 700 267 000

Menot 25 162 26 000 28 800

Yhteensä 242 456 230 700 238 200

Avustukset Tulot 175 000 180 000 185 000

Yhteensä 175 000 180 000 185 000

Tilikauden tulos Tulot 616 838 651 250 700 310

Menot 578 051 651 250 705 100

Yhteensä 38 787 0 -4 790

Poistot hallinnossa

TILIKAUDEN TULOS 38 787 0 -4 790

JULKAISUTOIMINNASSA on oman koulutusmateriaalituotannon ja -myynnin lisäksi myös Sukeltaja-lehti.

Budjetti 2020* Julkaisutoiminta Lehti Koulutusmateriaalit Yhteensä

Tuotot 16 500 60 000 76 500

Kulut 66 900 16 000 82 900

Tulos -50 400 44 000 -6 400
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