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Puheenjohtajan terveiset

Sukeltajaliiton 60:s juhlavuosi on ollut tapah-
tumarikas ja onnistunut. Sukellusharrastus 

on ollut hyvin – ja positiivisesti – esillä kaikes-
sa monimuotoisuudessaan. Suuria haasteita on 
kuitenkin harrastajajoukon aktivoinnissa seu-
ratoimintaan. Liiton tehtävänä on seurojen 
yhteenliittymänä parantaa seurojen toiminta-
edellytyksiä ja antaa tukea toiminnan kehit-
tämiseen. Tässä on tekemistä sekä seuraavalle 
toimintavuodelle että monelle vuodelle sen jäl-
keenkin.  

Vuosi 2017 alkaa ristiriitaisissa tunteissa. Jä-
senmaksujen pieneneminen aiheuttaa säästöpai-
neita, eikä ikäviltäkään toimilta voida välttyä. 
Pääpaino on kuitenkin positiivisessa. Vuoden 
aloittaakin suosittu tekniikkasukellusseminaari 
Techü (21.1.2017).

Vuoden tärkein ja odotetuin uudistus on kui-
tenkin e-oppimisjärjestelmän pilotointi ja käyt-
töönotto. Tämä tuo sekä oppilaille että kou-

luttajille toivottua ja tarvittua joustavuutta 
turvallisen sukellusharrastuksen oppimiseen. 
Sukellusturvallisuuden suhteen vuodet 2015 
ja 2016 ovat olleet esimerkillisiä, kun kuole-
maan johtaneilta sukellusonnettomuuksilta on 
Suomessa säästytty. Sukella turvallisesti -kam-
panjalla jatketaan tämän tärkeän asian edistä-
mistä myös vuonna 2017. 

Laitesukelluskoulutukseen on luvassa e-op-
pimisen myötä ja lisäksi toinenkin uudis-
tus, joka tapahtuu asteittain seuraavien vuo-
sien aikana: CMAS- ja NAUI-koulutuslinjat 
eriytetään. Tällä toimella pyritään myös ai-
kaisempaa parempaan joustavuuteen sukellus-
koulutuksen järjestämisessä seuroissa. 

Seurojen oman toiminnan kehittäminen on 
myös jatkon kannalta tärkeää. Jos alueella on 
useita sukellusseuroja, kannattaa harkita voi-
mien yhdistämistä, jolloin resursseja on lisää 
tärkeiden asioiden tekemiseen. 

Sukeltajaliitolla on ollut hieno 60-vuotias 
historia. Nyt lähdemme yhdessä rakentamaan 
seuraavaa 60:ta vuotta!

Aleksi Nieminen
puheenjohtaja
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Sukeltajaliiton toiminta-ajatus on koota 
sukeltajat ja sukellusalan toimijat yhteen 

edistämään sukellusharrastuksen mahdolli-
suuksia ja toimimaan aktiivisesti vedenalaisen 
ympäristön puolesta. Vahva yhdessä tekemi-
nen on voimavaramme. Toimintaympäristön 
muuttuessa Liitto kehittää kolutustoimin-
taansa paremmin tämä ajan vaatimuksia vas-
taavaksi. Seuroille tämä antaa mahdollisuu-
den tarjota sukelluskoulutusta joustavammin 
ja yksilöllisemmin.

Vuoden käynnistää 21.1. odotettu suur- 
tapahtuma, tekniikkasukelluksen seminaari 
Techü 2017.

Vuonna 2017 toiminnan painopisteet ovat:

• E-oppimisjärjestelmän käyttöönotto. Ensi 
vuonna e-oppien voi suorittaa laitesukelluk-
sen peruskurssin, ja vähitellen järjestelmää 
laajennetaan muihinkin kursseihin.

• Koulutusohjelman uudistaminen. CMAS:n 
ja NAUIn standardien mukaiset koulutukset 
erotetaan omiksi koulutuslinjoikseen.

• Vapaasukellus. Liitto pyrkii tuomaan kilpa-
sukellusta ja harrastesukellusta lähemmäs toi-
siaan järjestämällä matalan kynnyksen kilpa-
toimintaa.

1 60-vuotias Sukeltajaliitto kehittyy ajassa

Sukeltajaliiton vuosikokoukset:

• Kevätkokous Kouvolassa 1.4. Sukellusseura 
Vesikot ry:n 50-vuotisjuhlan yhteydessä.

• Syyskokous Nokialla 28.10. Nokian Urheilu-
sukeltajat ry:n 40-vuotisjuhlan yhteydessä.

Tavoite:  
Sukellusharrastus 
kiinnostaa ja seurojen 
jäsenmäärä kasvaa. 
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Sukellusseuran ohjattuun toimintaan on 
mahdollista tulla mukaan jo kolmivuotiaa-

na. Kuuttitoiminta on 3–6-vuotiaille suunnat-
tua perhesukellustoimintaa. Norppatoiminnassa 
nuoret oppivat snorkkelisukellustaitoja ja pää-
sevät monipuolisesti kehittämään osaamistaan 
kokeillen eri lajeja. Sukelluksen kilpailulajeista 
voi löytyä nuorelle mielekäs harrastus norppa-
toiminnan jatkoksi. Laitesukelluksen voi aloit-
taa 12 vuoden iässä. 

Sukellusharrastus voi olla koko perheen yh-
teinen harrastus. Harrastesukelluksen eri muo-
doissa on kattava määrä jatkokoulutusmahdol-
lisuuksia peruskurssien jälkeen, ja sukellus on 
parhaimmillaan elinikäinen harrastus.

2 Koulutusjärjestelmä muuttuu

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

• järjestämällä alueellisia nuorisovastaavien ta-
paamisia ja tukemalla seurojen välistä yhteis-
työtä

• jakamalla hyviä käytäntöjä ja tarjoamalla val-
miita malleja ja materiaaleja nuorten toimin-
taan ohjaajien tueksi

• järjestämällä nuorten omia tapahtumia, 
muun muassa TopSeal-finaalin ja Norpparal-
lin.

KOULUTUSTOIMINTA  
KANNATTAA JA SITOUTTAA 
Liiton koulutusjärjestelmässä on laaja kurssi-
valikoima alkaen snorkkeli- ja laitesukelluksen 
peruskursseista edeten lukuisiin erikoiskurs-
seihin. Liitto vastaa ohjaaja- ja kouluttaja-
koulutuksesta ja seurat puolestaan harrastajien 
kouluttamisesta. Liitto huolehtii koulutusma-
teriaalien tuottamisesta seuroja varten sekä yllä-
pitää rekisteriä koulutettujen sukeltajien kor-
tituksista. Kouluttajakoulutuksia järjestetään 
valtakunnallisesti, ja tarvittaessa seurojen tilaa-
mina voidaan järjestää myös alueellisia tai pai-
kallisia koulutuksia.
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E-OPPIMISJÄRJESTELMÄ KÄYTTÖÖN
E-oppimisjärjestelmä otetaan käyttöön kevään 
aikana. Aluksi e-oppien on mahdollista opiskel-
la laitesukelluksen peruskurssi, ja kurssivalikoi-
maa laajennetaan nopeassa tahdissa käsittämään 
kaikki laitesukelluksen kurssit. E-oppimisjärjes-
telmä tarjoaa seuroille mahdollisuuden järjestää 
sukelluskursseja yksilöllisesti, joustavasti ja kus-
tannustehokkaasti. Oppilas puolestaan pystyy 
opiskelemaan joustavammin oman aikataulunsa 
puitteissa. Tämä madaltaa kynnystä lähteä kurs-
sille.

KOULUTTAJAKOULUTUKSEN UUDISTUS
Sukeltajaliiton tarjoama laitesukelluskoulutus 

on täyttänyt sekä CMAS:n että NAUIn stan-
dardit. Koulutus jaetaan kahteen koulutuslin-
jaan, joista toinen täyttää CMAS:n ja toinen 
NAUIn standardit. Kouluttajat antavat sen 
standardin mukaista opetusta, johon heillä 
on pätevyys. Jatkossa myös liittokouluttajat 
ovat joko CMAS- tai NAUI-liittokouluttajia.

KOULUTUKSEN LAATU
Koulutusuudistuksen joka vaiheessa huomi-
oidaan sukelluskoulutusta koskevat ISO-stan-
dardit. EUF-sertifikaatin hakeminen laitesu-
kelluskoulutusjärjestelmälle siirtyy vuodelle 
2018.

Tavoite: 
Kiinnostava toiminta 
nuorille ja joustavat 
koulutusmahdollisuudet 
vetävät väkeä seuroihin.
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Sukeltajaliitto edistää sukellusturvallisuutta, 
julkaisee turvaohjeita ja analysoi tapahtu-

neita sukellusonnettomuuksia. Tehtyjen tapah-
tumaraporttien kautta ja viranomaisyhteistyön 
avulla saadaan eväitä turvallisuustyöhön. Ta-
pahtumaraportin voi tehdä sähköisesti Liiton 
kotisivuilla olevalla lomakkeella. Liiton turvalli-
suustyö kantaa hedelmää: vuonna 2015 ja 2016 
kirjoituspäivään mennessä ei Suomessa ollut ta-
pahtunut yhtään kohtalokasta sukellusonnetto-
muutta.

Uudistetut Turvaohjeet otetaan käyttöön. 
Turvaohjeita on muokattu nykyaikaisemmaksi 
ja visuaalisemmaksi, enemmän asennekasvatuk-
sen ja tiedottamisen suuntaan.

ASENNEKASVATUSTA KAMPANJALLA
Sukella turvallisesti -kampanjalla kiinnite-
tään sukeltajan huomio omaan sukellusta-
paan ja sen turvallisuuteen.

ENSIAPUKOULUTUS
Sukeltajien ensiaputaitoja ylläpidetään sään-
nöllisellä koulutuksella ja harjoittelulla.
Sukeltajaliiton liittokouluttajat järjestävät 
ensiapukouluttajakoulutusta ja seurat vastaa-
vat pääosin harrastajien kouluttamisesta.

ILMANLAATUANALYYSIT
Sukeltajaliitto tarjoaa seuroille ilmanlaadun 
analysointipalvelua.

Tavoite: 
Jokainen sukeltaja on 
turvallinen sukeltaja.

3  Turvallista sukeltamista
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Sukeltajaliitto edustaa sukelluksen kilpailu-
toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti rä-

pyläuinnissa, sukelluskalastuksessa, sukellusku-
vauksessa, uppopallossa ja vapaasukelluksessa. 
Kilpailulajien valiokunnat tiivistävät yhteis-
työtään ja kehittävät valmentaja- ja ohjaaja-
koulutusta, jotta seuroille olisi tarjota nykyistä 
paremmin eväitä kilpalajien nuorten harraste-
toiminnan pyörittämiseen. Lajien kilpailutoi-
minnassa kiinnitetään huomiota siihen, että 
tarjolla on myös matalan kynnyksen kilpailutoi-
mintaa ja harrastesarjoja.

Eri lajeissa järjestetään organisoidun sarja-, 
cup- ja kansainvälisen kilpailutoiminnan lisäksi

• aloittelijoiden leiritoimintaa sekä lajiesittelyjä 
ja lajikokeiluja

• lajien yhteistä ja omaa koulutustoimintaa.

4 Kipinää kilpailulajeista

Seurat voivat pyytää kilpailulajien valio-
kunnilta lajiesittelyjä omiin tapahtumiin-
sa. Aktiivisella ja monipuolisella har-
rastustoiminnalla on mahdollista lisätä 
seuran jäsenten sitoutumista ja voidaan 
houkutella uusia harrastajia mukaan toi-
mintaan.

MAAJOUKKUETOIMINNAN KAUDEN 2017 PÄÄTAVOITTEET

Vapaasukellus  MM-kilpailut                                    (paikka ja aika avoin) 
Sukelluskalastus EM-kilpailut, Mali Losinj, Kroatia 28.9.–1.10.2017
Räpyläuinti EM-kilpailut, Wroclav, Puola 2.–9.7.2017
Uppopallo EM-kilpailut, Budapest, Unkari 25.6.–1.7.2017
Sukelluskuvaus MM-kilpailut, La Paz, Meksiko 22.–27.11.2017

Tavoite: 
Seuroissa on vireää harraste- 
ja kilpailutoimintaa sekä 
kansainvälisesti menestyviä 
huippu-urheilijoita ja 
joukkueita.
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Sukeltajaliitto viestii aktiivisesti jäsenseurojen 
ja tiedotusvälineiden suuntaan. Viestinnälli-

siä tavoitteita ovat sukelluksen, sukellusseurojen 
ja niiden toiminnan markkinointi sekä sukel-
lusharrastuksen tunnettuuden parantaminen. 
Liitto viestii jäsenilleen säännöllisesti tarjoamis-
taan jäsenpalveluista ja niistä valmiista työka-
luista ja materiaaleista, joita seurat voivat hyö-
dyntää omassa toiminnassaan.

VIESTINNÄN KEINOJA
Liiton viestinnän pääkanavia ovat Sukeltaja-leh-
ti, kotisivut ja sähköiset tiedotteet sekä sosiaali-
nen media. Viestinnän painopistettä siirretään 
sähköisten kanavien suuntaan. Liiton uusitut 

5  Virtaa viestintään

kotisivut tarjoavat suuren määrän sukellustie-
toa suurelle yleisölle ja helppokäyttöisen työ-
kalun seurojen tarpeisiin.

Sukeltaja-lehti ilmestyy vuonna 2017 neljä 
kertaa aiemman viiden sijaan. Lehden kaikki 
aiemmin ilmestyneet vuosikerrat on tallen-
nettu digitoituina, ja ne ovat luettavissa 
issuu.com-palvelussa.  

HUOMIO JÄSENHANKINTAAN
Liitto panostaa aktiiviseen jäsenhankintaan ja 
aktivoi seuroja osallistumaan siihen. Onnis-
tumisista palkitaan. Liiton henkilöjäsenyys 
voi toimia polkuna seuratoimintaan.

Tavoite: 
Sukellus harrastuksena 
kiinnostaa ja sen pariin 
löydetään. Liiton toiminta 
tunnetaan ja siihen 
halutaan osallistua.
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Sukeltajaliiton vaikuttamistyö on monen 
suuntaista. Sillä aktivoidaan osallistumaan 

ja tehdään suomalaista sukellusta tunnetuksi. 
Sillä edistetään sukellusharrastuksen toiminta-
edellytyksiä ja tehdään näkyväksi sukellusseu-
rojen ja sukeltajien toimintaa. Sukeltajaliitto 
edistää kumppanuuksia, joissa sukeltajien osaa-
mista voidaan hyödyntää. Muun muassa sukel-
lusolosuhteita koskevissa asioissa sukeltajayh-
teisön kannattaa olla aktiivinen, ja Liitto tukee 
tätä työtä.

Sukeltajaliiton vaikuttamistyö kohdistuu 
muun muassa:

• sukelluksen asemaan ja olosuhteisiin

6 Vaikuttamista monella rintamalla

• sukellusta koskevaan lainsäädäntöön ja 
standardeihin

• sukeltajien resurssin hyödyntämiseen myös 
seuratoiminnan ulkopuolisissa tehtävissä.

Sukeltajaliitto toimii aktiivisesti muun 
muassa:

• Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa

• Routakallion louhoksen kehittämishank-
keessa

• Vesisankarit-koululaistapahtumissa

Tavoite: 
Sukellus on haluttu 
harrastus ja sukeltajat 
tuovat lisäarvoa.

• olosuhdetyössä ja vesiturvallisuuden edistä-
misessä.

Sukeltajien havaintoja pinnan alta voidaan 
käyttää yhteiskunnan hyödyksi muun muassa 
hylkyjen tilan, kalalajien ja vieraslajien seuran-
nassa.
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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 
sellainen, johon jokainen kokee olevansa ter-
vetullut riippumatta omasta iästä, sukupuoles-
ta, etnisestä taustasta, maailmankatsomuksesta 
tai fyysisistä ominaisuuksista. Tuletpa mukaan 
sukellusharrastuksen pariin mistä taustasta ta-
hansa ja minkälaisella sukelluksen pohjakoulu-

7 Yhdenvertaisuus ja eettinen työ

tuksella hyvänsä, sinua kohdellaan yhden-
vertaisesti. Sukeltajaliitto vahvistaa sellaista 
ilmapiiriä, joka edistää tasa-arvoisuutta seu-
ratasolla.

Tavoite: 
Jokaisella on oikeus 
puhtaaseen urheiluun.

Tavoite: 
Kaikki voivat tasa-
arvoisina olla mukana 
Liiton toiminnassa.

ANTIDOPINGTYÖ
Sukeltajaliitto tukee Suomen Antidopingko-
mitean ADT:n työtä. Sukeltajaliiton antido-
pingohjelma avaa kattavasti sen, miten Liitossa 
teemme antidopingtyötä.
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Sukeltajaliitto tekee yhteistyötä kotimaassa ja 
ulkomailla useiden tahojen kanssa. Liitto on 

Suomen Olympiakomitean, Suomen uimaope-
tus- ja hengenpelastusliiton, Ulkoilufoorumin 
ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelu Vapepan jäsen.
SPR tukee Liiton Vapepa-sukeltajakoulutusta 
rahallisesti. 

Liitto tekee toiminnallista yhteistyötä muun 
muassa Koululiikuntaliiton ja vesilajiliittojen 
kanssa. Museovirasto on tärkeä yhteistyökump-
pani kulttuuriperinnön suojelussa. Liitto tukee 
Hylkysukellusseminaarin järjestämistä ja Hylyt.
net-tietokannan ylläpitämistä.

KANSAINVÄLISTÄ YHTEISTYÖTÄ
Sukeltajaliitto on sukellusalan kansainvälisten 

8 Kumppaneita meillä ja muualla

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

AIDA Internationalin luottamustehtävissä on 
ollut pitkään useita suomalaisia. Antero Joki on 
hallituksen jäsenenä Technical officer -statuk-
sella johtanut viime vuodet järjestön teknis-
tä valiokuntaa, jonka vastuualueena ovat muun 
muassa vapaasukelluksen kilpailutoiminnan 
sääntö- ja turvallisuusasiat. Liitto kannustaa jä-
seniään hakeutumaan kv-tehtäviin. Riku Riiko-
nen jatkaa CMAS:n uppopallovaliokunnassa. 
Liitolla on kansainvälisiä tuomareita eri lajeis-
sa. Liitto tekee koulutusyhteistyötä NAUIn ja 
DAN Europen kanssa.

Tavoite: 
Liitto on aktiivinen  
toimija, haluttu 
kumppani  
ja arvostettu 
asiantuntija.
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Liiton organisaatio on kuvattu tässä organisaatiokaaviossa. Liiton 
hallinnon ohjesääntö kuvaa eri toimijoiden tehtävät.

9 Sukeltajaliiton organisaatio

VUOSIKOKOUS
kevätkokous - syyskokous

HALLITUS

VALIOKUNNAT

Nuorisovaliokunta
Laitesukellusvaliokunta
Ensiapukoulutusvaliokunta
Turvallisuusvaliokunta
Vapepa-valiokunta

Uppopallovaliokunta
Räpyläuintivaliokunta
Sukelluskalastusvaliokunta
Vapaasukellusvaliokunta
Seura- ja työvaliokunta

TOIMITUSNEUVOSTO

TOIMISTO
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SUKELTAJALIITON TOIMISTO
Liiton toimisto sijaitsee Länsi-Pasilassa, Helsingissä.

Sukeltajaliitto ry
Radiokatu 20
00093 VALO
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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vuosittain tukenut Vapepa-sukeltajien koulu-
tustoimintaa muutamalla tuhannella eurolla.

Tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaa-
miseksi on aivan keskeistä, että seuroissa harras-
tavien sukeltajien määrän lasku saadaan pysäy-
tettyä ja kääntymään nousu-uralle.

Sukeltajaliiton tärkein tulonlähde ovat jäsen-
maksutuotot. Jäsenmäärän laskusuunta ei 

ole taittunut ja tämä heijastuu väistämättä Lii-
ton talouteen. Samanaikaisesti on tarpeen tehdä 
kehittämistoimenpiteitä, joilla tuetaan seurojen 
toimintaa ja jotka vaativat taloudellista resurssia. 
Tässä taloudellisessa tilanteessa joudutaan teke-
mään valintoja siitä, mihin Liiton varoja voi-
daan kohdentaa.

Liiton toiminta on 2000-luvun kuluessa laa-
jentunut ja monipuolistunut. Vuosina 2005–
2015 on tehty viisi ylijäämäistä tulosta ja kuusi 
alijäämäistä tulosta. Viimeisen kolmen vuoden 
aikana alijäämää on kertynyt yli 94 000 euroa. 
Liiton oma pääoma oli vuoden 2015 tilinpää-

10 Talous

töksessä enää 101 245 euroa, kun se vuonna 
2005 oli 164 575 euroa. Vuoden 2016 tulok-
sesta ennakoidaan myös alijäämäistä.

Väheneviä jäsenmaksutuottoja on vaikea kor-
vata muilla tuotoilla. Liiton saama valtion-
apu kattaa vain noin 20 % toimintamenois-
tamme. Jäsenmaksutuottojen ohessa loput tulot 
koostuvat omien tapahtumien ja koulutustoi-
minnan tuotoista, koulutus- ja muiden mate-
riaalien myynneistä, yhteistyökumppaneiden 
tuesta, kilpailijoiden maksamista omavastuista, 
vakuutusmyynnistä, Sukeltaja-lehden ilmoitus-
myynnistä, jäsenmaksupalvelussa mukana ole-
vien seurojen palvelumaksuista ja muista pie-
nemmistä eristä. Suomen Punainen Risti on 

Jäsenhankintaan on 
panostettava vahvasti, 
jotta tulevaisuuden 
toimintaedellytykset 
säilyvät hyvinä.
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BUDJETTIEHDOTUS VUODELLE 2017

Sukeltajaliitto ry          TILINPÄÄTÖS 2015 BUDJETTI 2016 BUDJETTI 2017

Laitesukellus- ja turvallisuusvaliokunta Tulot 17 846

Menot 16 635

Yhteensä 1 211

Laitesukellusvaliokunta Tulot 27 500 18 900

Menot 32 440 24 060

Yhteensä -4 940 -5 160

Vapepa-valiokunta Tulot 4 600 4 600

Menot  5 800 6 459

Yhteensä -1 200 -1 859

Turvallisuusvaliokunta Tulot

Menot 500 400

Yhteensä -500 -400

Ensiapukoulutusvaliokunta Tulot 4 500 4 500

Menot 5 000 7 000

Yhteensä -500 -2 500

Nuorisovaliokunta Tulot 13 176 26 450 27 959

Menot 11 152 30 450 27 959

Yhteensä 2 024 -4 000 0

Räpyläuintivaliokunta Tulot 7 925 17 000 27 400

Menot 13 628 23 975 29 400

Yhteensä -5 703 -6 975 -2 000

Uppopallovaliokunta Tulot 42 312 43 050 30 700

Menot 70 773 59 200 43 970

Yhteensä -28 461 -16 150 -13 270

Vapaasukellusvaliokunta Tulot 4 233 103 940 13 400

Menot 11 439 111 290 19 800

Yhteensä -7 206 -7 350 -6 400

Sukelluskalastusvaliokunta Tulot 8 464 14 400 13 725

Menot 19 660 21 500 20 725

Yhteensä -11 196 -7 100 -7 000
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BUDJETTIEHDOTUS VUODELLE 2017

Sukeltajaliitto ry         TILINPÄÄTÖS 2015 BUDJETTI 2016 BUDJETTI 2017

Tiedotustoiminta Tulot 3 064 3 000 20 830

Menot 29 923 33 750 59 739

Yhteensä -26 859 -30 750 -38 909

Julkaisutoiminta (*erittely alla) Tulot 97 211 132 000 81 200

Menot 102 106 129 600 84 100

Yhteensä -4 895 2 400 -2 900

Hallinto Tuotot 9 474 26 000 9 000

Menot 392 057 392 135 324 350

Yhteensä -382 583 -366 135 -315 350

Kansainvälinen toiminta Tuotot 2 120

Menot 8 856 7 300 6 700

Yhteensä -6 736 -7 300 -6 700

Varainhankinta (ei sisällä lehden tilausmyyntiä) Tulot 295 806 302 500 259 500

Menot 30 377 24 000 25 000

Yhteensä 265 429 278 500 234 500

Avustukset Tulot 160 000 172 000 170 000

Yhteensä 160 000 172 000 170 000

Tilikauden tulos Tulot 661 631 876 940 681 714

Menot 706 606 876 940 679 662

Yhteensä -44 975 0 2 052

Poistot hallinnossa

TILIKAUDEN TULOS -44 975 0 2 052

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

Budjetti 2017* Julkaisutoiminta Lehti Koulutusmateriaalit Yhteensä

Tuotot 18 200 63 000 81 200

Kulut 69 100 15 000 84 100

Tulos -50 900 48 000 -2 900
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