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Puheenjohtajan terveiset
V

uonna 2018 Sukeltajaliiton painopistealueena on ollut
Sukella Suomessa, jota on tuotu esille eri asiayhteyksissä. On esitelty Suomen parhaita sukelluskohteita, kannustettu seuroja tekemään yhteistyötä kotimaisten leirien
järjestämiseksi ja huipentumana Porkkalan hylkypuiston
perustaminen sukellusseura Nousun aloitteesta, joka omalta
osaltaan kannustaa sukeltamaan Suomessa.
Suomisukelluksen tukeminen jatkuu myös vuonna
2019, jolloin Sukeltajaliiton painopistealueena on yhteistyö
ja yhdessä tekeminen. Kannustamme seuroja ja sukeltajia
hakemaan uusia yhteistyön muotoja jo hyväksi havaittujen
lisäksi: mm. rantojenpuhdistustalkoot, leirit ja kurssit ovat
kevyempiä järjestää useamman seuran voimin. Yhteistyössä
rajallisilla resursseilla saadaan enemmän aikaan. Myös sukeltajien näkyminen mediassa ja yhteiskunnassa yhtenä porukkana tuo ääntämme paremmin kuuluviin.
Koulutusmateriaalien uudistaminen CMAS:n standardien mukaiseksi on edennyt rivakkaa vauhtia. Uudistettua
materiaalia on julkaistu Liiton sähköisessä oppimisjärjestelmässä kurssimateriaalin valmistuttua. Materiaalin työstöön
ovat osallistuneet lukuisat innokkaat vapaaehtoiset, joille
kuuluu suuri kiitos tästä voimainponnistuksesta.

Tällä hetkellä julkaistuna ovat kaikki perustason kurssit,
joukko erikoiskursseja ja CMAS One Star Instructor -kouluttajakurssin materiaali. Ensi vuonna tullaan julkaiseman
lisää erikoiskursseja, CMAS Two Star Instructor -kurssin
materiaali sekä lisää tekniikkasukelluskurssien materiaaleja.
Koulutusmateriaalien ja koulutusjärjestelmän uudistuksen
tavoitteena on myös se, että tulevaisuudessa voimme saada
EUF-sertifioinnin ISO-standardoiduille kursseille.
Sukeltajaliiton talous on hyvällä tolalla muutaman haastavan vuoden jälkeen. Liiton toiminnassa on tehty kiinteitä kuluja karsivia toimenpiteitä, josta esimerkkinä on Liiton toimiston muutto uusiin edullisempiin toimitiloihin
Pitäjänmäelle yhdessä muiden urheilujärjestöjen kanssa.
Talouden tiukka kontrolli on mahdollistanut sen, että harrastetoiminnan tukeminen on voinut jatkua kutakuinkin
ennallaan. Tulevaan vuoteen lähdemme tavoittelemaan taloudessa vakaata kehitystä, jolla pystytään turvaamaan Liiton
taloudellinen liikkumavara.
Yhteistyö ja yhdessä tekeminen painopisteenä tuo muutoksia kilpalajien organisoitumiseen. Erillisinä valiokuntina
toimivat kilpalajit tullaan yhdistämään yhden valiokunnan
alle. Tavoitteena on, että tekemällä yhteistyötä kilpalajit
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hyötyvät toistensa osaamisesta ja hallinnon pyörittämiselle
saadaan ”leveämmät hartiat”. Näin resursseja voidaan vapauttaa itse lajin kehittämiseen, ja sitä kautta saataisiin uusia harrastajia mukaan toimintaan.
Lopuksi erityismaininnan ansaitsee räpyläuimari Terhi
Ikosen hieno MM-kullan arvoinen kilpasuoritus Belgradissa heinäkuussa. Tämä saavutus toivottavasti innostaa muitakin eri kilpalajien harrastajia hyviin suorituksiin tulevana
toimintavuotena.

Tero Lehtonen
puheenjohtaja

1 Yhdessä tekeminen on elinehto

S

ukeltajaliitto tukee ja edistää aloitteita ja
ideoita, jotka lisäävät sukeltajien ja sukellusalalla toimivien yhteisöllisyyttä. Yhdessä tekeminen on meille suuri voimavara, ja yhdessä tekemällä saamme aikaan enemmän kiinnostavaa toimintaa ja sukellusmahdollisuuksia eri
puolille Suomea sekä edistämme vedenalaisen
harrastusympäristömme suojelua.
Sukeltajaliitto jatkaa kumppanina kolmevuotisessa EU-rahoitteisessa BalticRIM-hankkeessa
(Baltic Sea Region Integrated Maritime Cultural Heritage Management), jota Suomessa koordinoi Museovirasto. Tässä laajassa kansainvälisessä hankkeessa tavoitellaan kulttuuriperinnön
tuomista osaksi merialuesuunnittelua. Sukeltajaliitto tuo sukeltajien ääntä kuuluvaksi hankkeessa, ja sukeltajia osallistetaan hankkeen kuluessa eri keinoin.

Vuonna 2019 toiminnan painopiste on yhteistyö ja yhdessä tekeminen.
• Räpyläuinti-, uppopallo-, vapaasukellus- ja
sukelluskalastusvaliokunnat yhdistyvät vuoden 2019 alusta. Uudella organisaatiolla haetaan tiiviimpää lajien välistä yhteistyötä, jossa
hyvät ideat ja aloitteet siirtyvät lajilta toiselle
ja opitaan toinen toisiltaan. Lajeilla on osin
samantyyppisiä toiminnan muotoja, kuten
esimerkiksi valmennus ja sponsorihankinta, joissa yhteiset käytännöt ja toimintamallit
ovat eduksi. Myös nuorten harrasteliikuntaan
on hyvä lisätä elementtejä kaikista lajeista.
• Seuroja kannustetaan tekemään enemmän
asioita yhdessä. Seurojen resurssit ovat rajalliset, mutta yhteistyö lähiseurojen kanssa
auttaa synnyttämään enemmän ja uudenlai-
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sia tapahtumia ja toimintaa. Esimerkiksi sukellusleirit on mielekästä järjestää useamman
seuran yhteisenä. Myös hylkyjen poijuttamisessa seurayhteistyö on osoittautunut hyödylliseksi. Kun esiinnymme ja näymme yhdessä
puhumassa sukellusharrastuksen ja vesiluonnon puolesta, on meillä enemmän painoarvoa kuin yksittäisinä pienempinä tekijöinä.
• Yhteistyötä yhteisöjäsentemme kanssa tiivistetään, ja tuomme heidän tarjoamaa osaamista yhä helpommin sukeltajien saataville.
SUKELTAJALIITON VUOSIKOKOUKSET

Kevätkokous Kotkassa 6.4. Merikeskus
Vellamossa.
Syyskokous Helsingissä 5.10. Sukellusseura
H2O ry:n 40-vuotisjuhlan yhteydessä.

2 Koulutusjärjestelmä kehittyy

S

ukellusseurojen ohjattuun toimintaan on
mahdollista tulla mukaan jo kolmivuotiaana. Kuuttitoiminta on 3–6-vuotiaille suunnattua perhesukellustoimintaa. Norppatoiminnassa
lapset ja hyljetoiminnassa nuoret oppivat snorkkelisukellustaitoja ja pääsevät kehittämään osaamistaan eri lajeja kokeillen. Sukelluksen kilpalajeista voi löytyä nuorelle mielekäs harrastus
norppatoiminnan jatkoksi. Laitesukelluksen voi
aloittaa 12 vuoden iässä.
Sukellus voi olla koko perheen yhteinen harrastus. Harrastesukelluksen eri muodoissa on
kattava määrä jatkokoulutusmahdollisuuksia
peruskurssien jälkeen, ja sukellus on parhaimmillaan elinikäinen harrastus.

NUORET TUOVAT VIRTAA SEURAAN

Liitto tarjoaa seuroille tukea aktiivisen ja monipuolisen nuorisotoiminnan järjestämiseksi:

• jakamalla hyviä käytäntöjä ja tarjoamalla valmiita malleja ja materiaaleja nuorten toimintaan ohjaajien tueksi
• järjestämällä koulutusta ohjaajille ja omia tapahtumia nuorille
• tekemällä lajia tunnetuksi lapsille ja nuorille
• järjestämällä keväällä 2019 nuorten sukeltajien kokoontumisen (NuSu-miitti).

kisteriä seurojen kouluttamien sukeltajien kortituksista. Liitto järjestää snorkkelisukelluksen
ohjaaja- ja kouluttajakoulutuksia valtakunnallisesti, ja tarvittaessa seurojen kanssa yhteistyössä
voidaan järjestää myös alueellisia tai paikallisia
koulutuksia.
Laitesukelluksen kouluttajakoulutusta uudistetaan niin, että kouluttajakursseja on entistä useammin mahdollista suorittaa paikallisesti
tai alueellisesti. Laitesukellusvaliokunta järjestää tarpeen mukaan valtakunnallisia kouluttajakursseja tätä tarjontaa täydentämään.

KOULUTUSTOIMINTA KANNATTAA
JA SITOUTTAA

E-OPPIMISJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

Liiton koulutusjärjestelmässä on laaja kurssivalikoima alkaen snorkkeli- ja laitesukelluksen
peruskursseista edeten lukuisiin erikoiskursseihin. Seurat vastaavat harrastajien kouluttamisesta. Liitto huolehtii koulutusmateriaalien
tuottamisesta seuroja varten sekä ylläpitää re-

E-oppimisympäristöä kehitetään koulutuksen
joustavuuden lisäämiseksi ja sisältötuotannon
tehostamiseksi. Alustapäivityksen myötä e-oppimisympäristön käyttäjäkokemus eri päätelaitteilla paranee huomattavasti. Kehitystyössä painotetaan videomateriaalin tuotantoa. Vuonna 2019
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e-oppimisympäristöön siirretään seuraavat laiteja snorkkelisukelluskurssit:
Sukella Suomessa / Takaisin veteen
CMAS Wreck Diver Level 1
CMAS Ice Diver
CMAS Two Star Instructor
CMAS Three Star Instructor
CMAS One Star Snorkel Diver Instructor
CMAS Two Star Snorkel Diver Instructor
E-oppimisalustalla jo olevia materiaaleja kehitetään ja parannetaan jatkuvasti. Laitesukellusvaliokunta tarjoaa e-oppimisympäristöön liittyvää osaamistaan myös muiden valiokuntien
käyttöön.

mahdollistaa valokuvallisten CMAS-korttien
tulostamisen, jota sukeltajat saattavat tarvita
erityisesti Kaakkois-Aasiaan suuntautuvilla sukellusmatkoilla.
KOULUTUKSEN LAATU

Vuoden 2019 kuluessa jatketaan EUF-sertifikaatin hakemiseen liittyviä selvittely- ja pohjatöitä. Tavoitteena on Sukeltajaliiton laitesukelluskoulutusjärjestelmän sertifiointi vuoden
2020 aikana.

VALOKUVA CMAS-KORTTIIN

Jäsenpalautteen perusteella Sukeltajaliiton rekisteriin tilataan lisäominaisuutena mahdollisuus
lisätä valokuva jäsenen henkilötietoihin. Tämä
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16.3. Helsingissä
järjestetään koulutusja turvallisuusaiheinen
teemaseminaari.

3 Turvallinen sukeltaja

S

ukellusturvallisuuden edistäminen on jatkuva prosessi. Sukeltajaliitto julkaisee turvaohjeita, analysoi tapahtuneita sukellusonnettomuuksia ja kampanjoi sukellusturvallisuuden
puolesta. Tehtyjen tapahtumaraporttien ja viranomaisyhteistyön avulla saadaan eväitä turvallisuustyöhön. Tapahtumaraportin voi tehdä
sähköisesti Liiton kotisivuilla olevalla lomakkeella. Sukeltajaliitto tarjoaa poliisille asiantuntija-apua tutkintaan, mikäli sukellusonnettomuuksia tapahtuu.
Sukeltajaliitto järjestää 16.3. Helsingissä koulutus- ja turvallisuusaiheisen teemaseminaarin.

ILMANLAATUANALYYSIT

Sukeltajaliitto tarjoaa seuroille ilmanlaadun
analysointipalvelua. Analyysejä tekevä vapaaehtoishenkilö vaihtuu pitkäaikaisen vapaaehtoisen
jäädessä pois tehtävästä. Palvelua kehitetään laatukyselyssä saadun palautteen perusteella.
NOUSUTAULUKOT

Turvallisuusvaliokunta ja laitesukellusvaliokunta selvittävät yhteistyössä erilaisten nousutaulukkovaihtoehtojen soveltuvuutta Sukeltajaliiton jäsenseurojen käyttöön.

ENSIAPUKOULUTUS

Sukeltajien ensiaputaitoja ylläpidetään säännöllisellä koulutuksella ja harjoittelulla. Sukeltajaliiton liittokouluttajat järjestävät ensiapukouluttajakoulutusta ja seurat vastaavat pääosin
harrastajien kouluttamisesta.

8 |

Toimintasuunnitelma

Turvallisuusajattelu
on läpileikkaavasti
läsnä.

4 Monipuolista harraste- ja kilpatoimintaa

S

ukeltajaliitto edustaa sukelluksen kilpailutoimintaa Suomessa ja kansainvälisesti räpyläuinnissa, sukelluskalastuksessa, sukelluskuvauksessa, uppopallossa ja vapaasukelluksessa.
Lajien harrastustoiminnan kautta voi edetä aina
maajoukkue-edustukseen saakka.
Kilpalajivaliokunnat yhdistyvät vuoden 2019
alusta yhdeksi valiokunnaksi, jonka alaisuudessa eri lajiryhmät toimivat. Yhdistymisen tavoitteena on synnyttää uusia ideoita ja uudenlaista
lajien yhteistoimintaa.
Seurat voivat pyytää kilpalajien lajiryhmiltä
lajiesittelyjä omiin tapahtumiinsa. Aktiivisella
ja monipuolisella harrastustoiminnalla on mahdollista lisätä seuran jäsenten sitoutumista ja
houkutella uusia harrastajia mukaan. Lajien kilpailutoiminnassa kiinnitetään huomiota siihen,
että tarjolla on myös matalan kynnyksen kilpailuja ja harrastesarjoja.

Valmentaja- ja ohjaajakoulutusta on tarjolla,
jotta seuroilla olisi eväitä kilpalajien nuorten
harrastetoiminnan pyörittämiseen. Eri lajeissa
järjestetään organisoidun sarja-, cup- ja kansainvälisen kilpailutoiminnan lisäksi aloittelijoiden leirejä, lajiesittelyjä ja -kokeiluja sekä lajien
yhteistä ja omaa koulutustoimintaa.

Laitesukellustaitoja voi testata syksyllä 2019
järjestettävissä Laitesukelluksen SM-taitokilpailuissa Pieksämäellä. Kilpailun organisoi Pieksämäen Urheilusukeltajat ry.

KANSAINVÄLISET ARVOKILPAILUT 2019

Vapaasukellus
Sukelluskalastus
Räpyläuinti
Uppopallo
Sukelluskuvaus
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MM-kilpailut syvyyslajeissa, Nizza, Ranska
7.–14.9.
Euro-Afrikan mestaruuskilpailut,
paikka ja aika avoin
nuorten MM-kilpailut, Sharm El Sheik, Egypti
28.7.–4.8.
MM-kilpailut, Graz, Itävalta
25.7.–3.8.
MM-kilpailut, Teneriffa, Espanja
17.9.–22.9.
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5 Viestintä rakentaa sukellusyhteisöä

S

ukellusyhteisöä rakennetaan viestimällä vaikuttavasti monella kanavalla. Viestinnällisiä
tavoitteita ovat sukelluksen, sukellusseurojen ja
niiden toiminnan markkinointi sekä sukellusharrastuksen tunnettuuden parantaminen. Jäsenistö pidetään ajan tasalla viestimällä säännöllisesti Liiton tarjoamista jäsenpalveluista ja niistä
valmiista työkaluista ja materiaaleista, joita seurat voivat hyödyntää omassa toiminnassaan.

VIESTINNÄN KEINOJA

Liiton viestinnän pääkanavia ovat Sukeltaja-lehti, kotisivut, sähköiset uutiskirjeet ja sosiaalinen media. Viestinnän painopistettä siirretään
edelleen sähköisten kanavien suuntaan. Liiton
kotisivut tarjoavat suuren määrän sukellustietoa
suurelle yleisölle sekä helppokäyttöisen työkalun seurojen tarpeisiin.
Sukeltaja-lehti ilmestyy vuonna 2019 neljä kertaa. Lehden kaikki aiemmin ilmestyneet

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

Vuonna 2019 Sukeltajaliitto ja sen seurat osallistuvat Nenäpäivä-keräykseen. Seuroja kannustetaan tarjoamaan mahdollisuus kokeilla
jotakin toimintamuotoaan vapaaehtoista Nenäpäivä-lahjoitusta vastaan. Myös vuotuiset Diversnight-tapahtumat haastetaan osallistumaan
keräykseen. Liitto osallistui Nenäpäivä-keräykseen ensimmäisen kerran vuonna 2018.
HUOMIO JÄSENHANKINTAAN

Jäsenyyttä markkinoidaan ja seuroja kannustetaan osallistumaan aktiiviseen jäsenhankintaan.
Onnistumisista palkitaan. Liiton henkilöjäsenyys voi toimia polkuna seuratoimintaan.
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SUKELLA SUOMESSA -TEEMA

Suomessa on paljon koulutettuja sukeltajia,
jotka sukeltavat tällä hetkellä vain ulkomailla.
Vahvistamalla edelleen suomalaisen sukelluksen näkyvyyttä pyritään saamaan yhä useampi
kiinnostumaan sukeltamisesta myös kotimaassa. Liiton uusittu sähköinen, suomisukelluksesta kertova esite on tässä apuna ja käytössä myös
sukellusseuroilla. Sosiaalisessa mediassa suomisukellusta esitellään omien tunnustemme #suomisukellus ja #sukellasuomessa avulla.
YLEISET TEEMAPÄIVÄT

Sukeltajaliitto osallistuu yleisiin teemapäiviin,
jotka liittyvät sukellukseen, luontoon, vesiliikuntaan, ympäristönsuojeluun, vedenalaiseen
kulttuuriperintöön yms. esimerkiksi julkaisemalla aiheeseen liittyviä postauksia sosiaalisessa
mediassa sukelluksen näkökulmasta.

6 Laaja-alaista vaikuttamistyötä

S

ukeltajaliiton vaikuttamistyö on monen
suuntaista. Sen avulla aktivoidaan osallistumaan ja tehdään suomalaista sukellusta tunnetuksi. Sillä edistetään sukellusharrastuksen
toimintaedellytyksiä ja tehdään näkyväksi sukellusseurojen ja sukeltajien toimintaa mm.
vesiympäristön hyväksi. Sukeltajaliitto edistää
kumppanuuksia, joissa sukeltajien osaamista
voidaan hyödyntää. Muun muassa sukellusolosuhteita koskevissa asioissa sukeltajayhteisön
kannattaa olla aktiivinen, ja Liitto tukee tätä
työtä.
Sukeltajaliiton vaikuttamistyö kohdistuu
muun muassa:
• sukelluksen asemaan ja olosuhteisiin
• sukellusta koskevaan lainsäädäntöön ja standardeihin

• sukeltajien resurssin hyödyntämiseen myös
seuratoiminnan ulkopuolisissa tehtävissä.
Sukeltajaliitto toimii muun muassa:
• Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa, jossa Liitto valtakunnallisesti ohjaa ja ohjeistaa Vapepa-sukellustoimintaan liittyvissä asioissa ja
kysymyksissä

misessä. Liitolla on edustaja Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitossa.
Sukeltajien havaintoja pinnan alta voidaan
käyttää yhteiskunnan hyödyksi muun muassa
hylkyjen ja vesistön tilan sekä kalalajien ja vieraslajien seurannassa.

• viranomaistyössä sukellusonnettomuuksien
tutkinnassa
• kumppanina erilaisissa hankkeissa, esim.
BalticRIM ja Routakallion louhoksen kehittämishankkeet
• Vesisankarit-tapahtumissa
• olosuhdetyössä ja vesiturvallisuuden edistä-
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Sukellus on haluttu
harrastus ja
sukeltajat tuovat
lisäarvoa.

7 Yhdenvertaisuus ja eettinen työ

S

ukeltajaliiton arvot ovat avoimuus, vastuullisuus ja vaikuttavuus. Liitto edistää eettisyyttä ja yhdenvertaisuutta toiminnassaan. Liiton eettiset ohjeet ovat toiminnan perusta, ja
ne kuvaavat millaista toimintakulttuuria
haluamme.
Sukelluksen tulisi olla harrasteympäristönä
sellainen, johon jokainen kokee olevansa tervetullut riippumatta iästä, sukupuolesta, etnisestä
taustasta, maailmankatsomuksesta tai fyysisistä ominaisuuksista. Tuletpa mukaan sukellusharrastuksen pariin mistä taustasta tahansa ja
minkälaisella sukelluksen pohjakoulutuksella hyvänsä, sinua kohdellaan yhdenvertaisesti. Sukeltajaliitto vahvistaa sellaista ilmapiiriä,
joka edistää tasa-arvoisuutta seuratasolla. Loppuvuodesta 2018 Sukeltajaliitto oli mukana
PREACT-tutkimuksessa, joka tutkii syrjinnän
ja häirinnän kokemuksia urheilussa.

ERITYISRYHMIEN SUKELLUS

ANTIDOPINGTYÖ

Eri tavoin vammautuneet, eri sairausryhmiin
kuuluvat, oppimisrajoitteiset tai muulla tavalla toimintakyvyltään heikentyneet voivat harrastaa sukellusta. Liitto editää erityisryhmiin
kuuluvien mahdollisuuksia tulla lajin pariin.
Perustettavan erityisryhmien sukeltamisen työryhmän tehtävänä on varmistaa, että CMAS:n
Functional Diversity -periaatteet huomioidaan
koulutustoiminnassa.
Liitto jakaa tietoa siitä, millaista taloudellista tukea on haettavissa erityisryhmien vammaissukellustoimintaan niin seuroille, ohjaajille,
kouluttajille ja valmentajille kuin aloitteleville harrastajillekin. Edistämme erityisryhmiin
kuuluvien koulutettujen vammaissukeltajien
harrastuksen jatkumista, ja vahvistamme Sukeltajaliiton omaa erityisryhmien sukelluksen
tuntemusta.

Sukeltajaliiton antidopingohjelma avaa kattavasti sen, miten teemme antidopingtyötä. Sukeltajaliiton oma antidopingkouluttaja vahvistaa antidopingtyömme toteuttamista.
Sukeltajaliitto tukee Suomen urheilun eettisen
keskuksen SUEK ry:n antidopingtyötä.
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Kaikki voivat olla tasaarvoisina mukana
Sukeltajaliiton
toiminnassa.

8 Kotimaisia ja ulkomaisia kumppanuuksia

S

ukeltajaliitto tekee yhteistyötä kotimaassa ja
ulkomailla useiden tahojen kanssa. Liitto on
Suomen Olympiakomitean, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton, Ulkoilufoorumin
ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun eli Vapepan
jäsen.
Liitto tekee toiminnallista yhteistyötä muun
muassa Tukesin, Koululiikuntaliiton ja vesilajiliittojen kanssa. Museovirasto on tärkeä yhteistyökumppani kulttuuriperinnön suojelussa, ja
käynnissä oleva hanketyö vahvistaa tätä yhteistyötä. Liitto tukee hylkytietoja antavan
Hylyt.net-tietokannan ylläpitämistä. Sukeltajaliitto haluaa vahvistaa suomalaisen sukelluksen
näkyvyyttä Venemessuilla yhdessä muiden sukellusalan toimijoiden kanssa.

KANSAINVÄLISTÄ YHTEISTYÖTÄ

Sukeltajaliitto on sukellusalan kansainvälisten
järjestöjen CMAS:n ja CMAS Europen sekä
European Underwater Federation EUF:n ja vapaasukelluksen kansainvälisen järjestön AIDA
Internationalin jäsen.
Riku Riikonen jatkaa CMAS:n uppopallovaliokunnassa. Liitolla on kansainvälisiä tuomareita eri lajeissa, ja se tekee koulutusyhteistyötä DAN Europen kanssa. Liitto on laajentanut
kumppanuutta DANin kanssa vakuutusyhteistyöhön, ja sitä kautta saadaan DANin asiantuntemusta jäsenistön kayttöön. Sukeltajaliitto
kannustaa jäseniään hakeutumaan kansainvälisiin tehtäviin.
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Liitto on aktiivinen
toimija, haluttu
kumppani ja arvostettu
asiantuntija.

9 Sukeltajaliiton organisaatio

Liiton organisaatio on kuvattu tässä organisaatiokaaviossa. Liiton
hallinnon ohjesääntö kuvaa eri toimijoiden tehtävät.

VUOSIKOKOUS

kevätkokous – syyskokous

HALLITUS
TOIMITUSNEUVOSTO

VALIOKUNNAT

TOIMISTO

Nuorisovaliokunta
Laitesukellusvaliokunta
Ensiapukoulutusvaliokunta
Turvallisuusvaliokunta
Vapepa-valiokunta
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Uusi valiokunta
Uppopallo
Räpyläuinti
Sukelluskalastus
Vapaasukellus

Seura- ja työvaliokunta

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
Viestintäkoordinaattori
Jäsenpalveluvastaava
Järjestöassistentti
Nuorisopäällikkö
Koulutuspäällikkö

Sari Nuotio
Kristiina Karila
Riku Verkkomäki
Anne Kettunen (osa-aikainen)
Heli Halava
Mika Rautiainen
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RIIHIMÄEN URHEILUSUKELTAJAT RY

10 Talous

S

ukeltajaliiton tärkein tulonlähde ovat jäsenmaksutuotot. Jäsenmäärä on edelleen loivassa laskusuunnassa, ja tämä heijastuu väistämättä Liiton talouteen. Liitto tekee samanaikaisesti
kehittämistoimenpiteitä, joilla tuetaan seurojen
toimintaa ja jotka vaativat taloudellista resurssia.
Tässä taloudellisessa tilanteessa joudutaan tekemään valintoja siitä, mihin Liiton varoja voidaan kohdentaa.
Liiton toiminta on 2000-luvun kuluessa laajentunut ja monipuolistunut. Vuosina 2007–
2017 on tehty viisi ylijäämäistä tulosta ja kuusi
alijäämäistä tulosta. Viime vuoden reilusti ylijäämäisen tuloksen sekä tehtyjen säästötoimenpiteiden ansiosta taloutta on saatu tasapainotettua. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä Liiton oma

pääoma on 143 306 euroa. Korkeimmillaan
Liiton oma pääoma on ollut vuonna 2012, jolloin se oli 195 590 euroa.
Väheneviä jäsenmaksutuottoja on vaikea korvata muilla tuotoilla. Liiton saama valtionapu kattaa noin 25 % toimintamenoistamme.
Jäsenmaksutuottojen ohessa loput tulot koostuvat omien tapahtumien ja koulutustoiminnan tuotoista, koulutus- ja muiden materiaalien myynneistä, yhteistyökumppaneiden tuesta,
kilpailijoiden maksamista omavastuista, vakuutusmyynnistä, Sukeltaja-lehden ilmoitusmyynnistä, jäsenmaksupalvelussa mukana olevien
seurojen palvelumaksuista ja muista pienemmistä eristä. Suomen Punainen Risti tukee vuosittain Vapepa-sukeltajien koulutustoimintaa
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muutamalla tuhannella eurolla toteutuneiden
kulujen mukaisesti.
Tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaamiseksi on aivan keskeistä, että seuroissa harrastavien sukeltajien määrän lasku saadaan pysäytettyä ja kääntymään nousu-uralle. Seurojen
tulee olla aktiivisia jäsenhankinnassa, sillä vain
yhteisillä ponnistuksilla ja yhteistyöllä turvaamme seurojen elinvoimaisuuden ja sukellusharrastuksen jatkumisen.

BUDJETTIEHDOTUS VUODELLE 2019
Sukeltajaliitto ry
Laitesukellusvaliokunta

TILINPÄÄTÖS 2017 BUDJETTI 2018
Tulot

1 510

13 500

8 000

Menot

3 043

19 000

15 150

-1 533

-5 500

-7 150

Yhteensä
Turvallisuusvaliokunta

Tulot

0

0

0

397

400

400

-397

-400

-400

Tulot

2 344

4 500

4 500

Menot

3 450

7 000

6 000

Menot
Yhteensä
Ensiapukoulutusvaliokunta

Yhteensä
Vapepa-valiokunta

-1 106

-2 500

- 1 500

Tulot

3 326

4 600

4 600

Menot

3 008

6 460

6 600

Yhteensä
Nuorisovaliokunta

318

-1 860

-2 000

Tulot

15 222

26 600

22 100

Menot

13 810

27 150

22 200

Yhteensä
Räpyläuintivaliokunta

Uppopallovaliokunta

1 412

-550

-100

Tulot

16 905

7 340

Menot

19 235

11 000

UUSI
VALIOKUNTA

Yhteensä

-2 330

-3 660

Tulot

152 843

36 600

Menot

161 315

55 050

-8 472

-18 450

975

17 400

4 030

24 400

Yhteensä

-3 055

-7 000

Tulot

16 414

11 300

Menot

21 740

18 400

Yhteensä

-5 326

-7 100

Yhteensä
Vapaasukellusvaliokunta

Tulot
Menot

Sukelluskalastusvaliokunta

BUDJETTI 2019
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sisällä lajiryhmät räpyläuinti,
uppopallo,
vapaasukellus,
sukelluskalastus
tulot 73 050
menot 107 900
yht. -34 850

BUDJETTIEHDOTUS VUODELLE 2019
Sukeltajaliitto ry

TILINPÄÄTÖS 2017 BUDJETTI 2018

Tiedotustoiminta

Tulot

21 399

3 000

17 000

Menot

34 969

45 400

41 850

Yhteensä
Julkaisutoiminta (*erittely alla)

Hallinto

-13 570

-42 400

-24 850

Tulot

74 141

73 000

75 300

Menot

80 692

84 500

78 900

Yhteensä

-6 551

-11 500

-3 600

Tuotot

9 274

10 000

10 000

Menot

330 237

327 030

339 450

-320 963

-317 030

-329 450

124

0

0

Yhteensä
Kansainvälinen toiminta

Tuotot
Menot

6 636

6 550

6 800

-6 512

-6 550

-6 800

265 950

249 500

256 700

26 799

25 000

26 000

Yhteensä

239 151

224 500

230 700

Tulot

185 000

200 000

180 000

Yhteensä

185 000

200 000

180 000

Tulot

765 427

657 340

651 250

Menot

709 361

657 340

651 250

56 066

0

0

56 066

0

0

Lehti

Koulutusmateriaalit

Yhteensä

Tuotot

15 300

60 000

75 300

Kulut

67 900

11 000

78 900

Tulos

-52 600

49 000

-3 600

Yhteensä
Varainhankinta (ei sisällä lehden tilausmyyntiä) Tulot
Menot
Avustukset
Tilikauden tulos

BUDJETTI 2019

Yhteensä
Poistot hallinnossa
TILIKAUDEN TULOS

JULKAISUTOIMINNASSA on oman koulutusmateriaalituotannon ja -myynnin lisäksi myös Sukeltaja-lehti.
Budjetti 2019*

Julkaisutoiminta
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VESA SIREN

