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Puheenjohtajan terveiset

Vuoden 2017 hienoimpia saavutuksia olivat up-
popallon EM-kisat Helsingissä, mikä on luonut 

uskoa talkootyön voimaan ja tulevaisuuteen. Ruohon-
juuritasolla tapahtuvan talkootyön merkitys korostuu 
tulevana vuonna. Yhdeksi Liiton toiminnan painopis-
teeksi on valittu jäsenmäärän laskun pysäyttäminen, 
jossa keskeinen rooli on Liiton jäsenseurojen talkoo-
töitä tekevillä henkilöillä: seura-aktiiveilla, kouluttajil-
la ja kilpalajien valmentajilla. 

Seurojen omat ponnistelut uusien jäsenten saa-
miseksi ovat linjassa Liiton tavoitteiden kanssa, ja 
tavoitetta tuetaan korostamalla yhdessä jäsenseuro-
jen kanssa Suomi-sukeltamisen positiivisia kokemuk-
sia ja sukellusympäristömme ainutlaatuisia piirteitä. 
Esimerkiksi Sukeltaja-lehdessä aiemmin julkaistuja 
kotimaan sukelluskohdekertomuksia tullaan siirtä-
mään sähköiseen muotoon Liiton kotisivulle, jossa ne 
ovat kaikkien saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. 
Myös yhteistyötä sekä kotimaassa että ulkomailla alal-
la toimivien kanssa kehitetään. Tavoitteena on saada 
ulkomailla harrastuksen aloittaneita sukeltajia jatka-
maan harrastusta Liiton jäsenseuroissa.

Ensi vuonna jatketaan e-oppimisen projektia, jossa 
Liiton koulutusmateriaali siirretään sähköiseen oppi-
misympäristöön. Samalla päivitetään kurssisisältöjä ja 
luodaan uutta kurssimateriaalia. Jotkin kurssimateri-
aalit ovat vuosien saatossa jääneet ajastaan jälkeen, jo-
ten niihin saadaan samassa yhteydessä kauan odotettu 
päivitys. Oman päivitystarpeensa koulutusmateriaalei-
hin tuo myös NAUI-koulutusjärjestelmästä luopumi-
nen. Luopumalla NAUIsta Liitto pystyy keskittymään 
CMAS:n standardien täyttävien materiaalien tuotta-
miseen, mikä vähentää materiaalin työstöaikaa. Lisäksi 
tiivistämme pohjoismaista yhteistyötä kurssimateriaa-
livaihdon muodossa. 

Uutena toiminta-alueena sukelluksen saralla Liit-
to tulee edistämään koulutettujen vammaissukelta-
jien mahdollisuuksia jatkaa harrastustaan toiminnasta 
kiinnostuneissa jäsenseuroissa. Liitto jakaa tietoa siitä, 
millaista taloudellista tukea on haettavissa vammaissu-
kellustoimintaan niin seuroille, ohjaajille, kouluttajille 
ja valmentajille kuin aloitteleville harrastajillekin.

Suosittu Hylkysukellusseminaari Helsingin Vene-
messuilla tulee taas vuoden tauon jälkeen, ja Liitto 

tukee tapahtuman järjestämistä. Erilaisia kiinnostavia 
kohtaamisia on luvassa vuoden aikana. Sukeltajaliit-
to on mukana Museoviraston kumppanina kansainvä-
lisessä EU-rahoitteisessa Baltic Sea Region Integrated 
Maritime Cultural Heritage Management -hankkees-
sa. Hankkeessa hyödynnetään sukeltajien asiantunte-
musta merialueiden kehittämisessä.

Tero Lehtonen
puheenjohtaja
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M eidän voimavaramme on vahva yhdessä 
tekeminen. Se näkyy toiminta-ajatukses-

sammekin: haluamme koota sukeltajat ja su-
kellusalan toimijat yhteen edistämään sukel-
lusharrastuksen mahdollisuuksia ja toimimaan 
aktiivisesti vedenalaisen ympäristön puoles-
ta. Toiminnassa tämä näkyy monin eri tavoin. 
Uutena hankkeena Sukeltajaliitto on mukana 
kumppanina kolmevuotisessa EU-rahoitteises-
sa BalticRIM-hankkeessa (Baltic Sea Region In-
tegrated Maritime Cultural Heritage Manage-
ment), jota Suomessa koordinoi Museovirasto. 
Tässä laajassa kansainvälisessä hankkeessa tavoi-
tellaan kulttuuriperinnön tuomista osaksi meri-
aluesuunnittelua. Sukeltajaliitto tuo sukeltajien 
ääntä kuuluvaksi hankkeessa, ja sukeltajia osal-
listetaan hankkeen kuluessa eri keinoin.

Vuonna 2018 toiminnan painopisteet ovat:

• Jäsenmäärän laskun pysäyttäminen. Jäsenmak-
sut ovat Liiton yksittäinen suurin tuloerä. 
Muutamia vuosia jatkunut epäedullinen 
suuntaus tulee saada pysähtymään. Seuroilla 
on keskeinen rooli jäsenhankinnassa.

• Koulutus. E-oppiminen on lähtenyt liikkeelle 
ja sitä kehitetään edelleen. E-oppimisen avul-
la seurojen on mahdollista järjestää kursseja 
joustavammin. Kurssisisällöt ja kurssien jär-
jestämisohjeet viimeistellään. NAUI jää pois 
Liiton toiminnasta.

• Sukella Suomessa. Suomi-sukelluksen vahvaa 
markkinointia tehdään yhdessä seurojen ja 
eri toimijoiden kanssa.

1 Sukeltajaliitto kokoaa sukeltajat yhteen

Sukeltajaliiton vuosikokoukset:

• Kevätkokous Jyväskylässä 14.4. Sammakot  
ry:n 50-vuotisjuhlan yhteydessä.

• Syyskokous Tampereella 20.10. Tampereen 
Palolaitoksen Sukeltajat ry:n 30-vuotisjuhlan 
yhteydessä.

Sukeltajaliitto  
on yhteisö, johon 
halutaan kuulua.
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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 Koulutusjärjestelmän uudistukset

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

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

• järjestämällä koulutusta ohjaajille ja omia ta-
pahtumia nuorille

• tekemällä lajia tunnetuksi lapsille ja nuorille.

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-OPPIMISJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN
E-oppimisympäristöä kehitetään koulutuksen 
joustavuuden lisäämiseksi ja sisältötuotannon 
tehostamiseksi. Kehitystyössä painotetaan vi-
deomateriaalin tuotantoa. Vuonna 2018 e-oppi-
misympäristöön siirretään seuraavat laitesukel-
luskurssit: 
CMAS Two Star Diver
CMAS Rescue Diver
CMAS Enriched Air Nitrox Diver
CMAS One Star Instructor 
CMAS Two Star Instructor

Laitesukellusvaliokunta tarjoaa e-oppimisympä-
ristöön liittyvää osaamistaan myös muiden va-
liokuntien käyttöön.

KOULUTUSUUDISTUS
Sukeltajaliiton tarjoama laitesukelluskoulutus 
on täyttänyt sekä CMAS:n että NAUI:n stan-
dardit. Yhteistyö NAUI:n kanssa päättyy vuo-
den 2017 lopussa. Kurssisisällöt uudistetaan 
niin, että ne täyttävät CMAS-standardien ja  
sukelluskoulutusta koskevien ISO-standardien 
vaatimukset.

KOULUTUKSEN LAATU
Vuoden 2018 kuluessa käynnistetään EUF-ser-
tifikaatin hakemisprosessi. Tavoitteena on Su-
keltajaliiton laitesukelluskoulutusjärjestelmän 
sertifiointi vuoden 2019 alussa.

Kouluttautuminen  
pitää sukeltajan 
aktiivisena ja sitoo 
seuratoimintaan.



8  |  Toimintasuunnitelma 

ILMANLAATUANALYYSIT
Sukeltajaliitto tarjoaa seuroille ilmanlaadun 
analysointipalvelua.

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. 

TIETO - TAITO - ASENNE
Viime vuoden Turvallinen Sukeltaja -kampan-
jalla haluttiin erityisesti kiinnittää sukeltajan 
huomio omaan sukellustapaan ja sen turvalli-

suuteen. Kampanjan nimi ja tunnus jäävät elä-
mään Liiton viestintään, ja niiden alta Liiton 
kotisivuilta löytyy kootusti Liiton turvallisuus-
aineisto. Sukeltajia tullaan jatkossa osallista-
maan enemmän mukaan turvallisuustyöhön. 
Hyvistä ideoista palkitaan.

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

Turvallisuusajattelu  
on läpileikkaavasti 
läsnä.

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.

Seurat voivat pyytää kilpailulajien valiokun-
nilta lajiesittelyjä omiin tapahtumiinsa. Aktiivi-
sella ja monipuolisella harrastustoiminnalla on 
mahdollista lisätä seuran jäsenten sitoutumista 
ja houkutella uusia harrastajia mukaan. Lajien 
kilpailutoiminnassa kiinnitetään huomiota sii-
hen, että tarjolla on myös matalan kynnyksen 
kilpailuja ja harrastesarjoja.

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

4 Kiinnostavat kilpalajit

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 2018

Vapaasukellus  MM-kilpailut allaslajeissa ja joukkuekilpailussa                                 
 (paikka ja aika avoin)
Sukelluskalastus MM-kilpailut, Sagres, Portugali                         6.–10.9.
Räpyläuinti              nuorten EM-kilpailut, Turkki, Istanbul                            28.7.4.8.
                                 MM-kilpailut, Belgrad, Serbia                                        14.–21.7.
Uppopallo nuorten MM-kilpailut, nuoret, Oberhausen, Saksa         14.–8.11.
                                 PM-kilpailut, Ruotsi                                                      24.–25.2.

Liitto tarjoaa kilpailu-
toimintaa matalan 
kynnyksen kisoista  
huippu-urheiluun.



10  |  Toimintasuunnitelma 

SUKELLA SUOMESSA -TEEMA
Suomessa on paljon koulutettuja sukeltajia, 
jotka sukeltavat tällä hetkellä vain ulkomailla. 
Vahvistamalla edelleen suomalaisen sukelluksen 
näkyvyyttä pyritään saamaan yhä useampi kiin-
nostumaan sukeltamisesta myös kotimaassa.  

Sukeltajaliitto tunnetaan aktiivisesta viestin-
nästään. Viestinnällisiä tavoitteita ovat su-

kelluksen, sukellusseurojen ja niiden toiminnan 
markkinointi sekä sukellusharrastuksen tunnet-
tuuden parantaminen. Liitto viestii jäsenilleen 
säännöllisesti tarjoamistaan jäsenpalveluista ja 
niistä valmiista työkaluista ja materiaaleista, joi-
ta seurat voivat hyödyntää omassa toiminnas-
saan.

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

5  Viestintä ja sukelluksen markkinointi

sähköisten kanavien suuntaan. Liiton kotisivut 
tarjoavat suuren määrän sukellustietoa suurelle 
yleisölle ja helppokäyttöisen työkalun seurojen 
tarpeisiin.

Sukeltaja-lehti ilmestyy vuonna 2018 nel-
jä kertaa. Lehden kaikki aiemmin ilmestyneet 
vuosikerrat on tallennettu digitoituina, ja ne 
ovat luettavissa issuu.com-palvelussa.  

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

Suomessa sukeltaminen 
nähdään kiinnostavana,  
ja se vetää lisää 
harrastajia lajin pariin.
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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. Sukel-
tajaliitto edistää kumppanuuksia, joissa sukel-
tajien 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

6 Laaja-alaista vaikuttamistyötä

• sukellusta koskevaan lainsäädäntöön ja stan-
dardeihin

• sukeltajien resurssin hyödyntämiseen myös 
seuratoiminnan ulkopuolisissa tehtävissä.

Sukeltajaliitto toimii muun muassa:

• Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa

• viranomaistyössä sukellusonnettomuuksien 
tutkinnassa

• kumppanina erilaisissa hankkeissa, esim. Bal-
ticRIM ja Routakallion louhoksen kehittä-
mishankkeet

Sukellus on hieno 
harrastus, ja sukeltajat 
ovat hyödyksi.

• Vesisankarit-koululaistapahtumissa

• olosuhdetyössä ja vesiturvallisuuden edistä-
misessä.

Sukeltajien havaintoja pinnan alta voidaan 
käyttää yhteiskunnan hyödyksi muun muassa 
hylkyjen ja vesistön tilan, kalalajien ja vieraslaji-
en seurannassa.



12  |  Toimintasuunnitelma 

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 terve-
tullut 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.

7 Yhdenvertaisuus ja eettinen työ

VAMMAISSUKELLUS
Eri tavoin vammautuneet tai eri sairaus- 
ryhmiin kuuluvat voivat harrastaa sukellusta. 
Liitto pyrkii edistämään erityisryhmiin kuu-
luvien mahdollisuuksia tulla lajin pariin. Liit-
to jakaa tietoa siitä, millaista taloudellista tukea 
on haettavissa vammaissukellustoimintaan niin 
seuroille, ohjaajille, kouluttajille ja valmentajil-
le kuin aloitteleville harrastajillekin. Pyrimme 
myös edistämään koulutettujen vammaissukel-
tajien harrastuksen jatkumista. Edistämme puhdasta 

urheilua ja tasa-arvoista 
harrastamista.

ANTIDOPINGTYÖ
Sukeltajaliiton antidopingohjelma avaa katta-
vasti sen, miten teemme antidopingtyötä. Kou-
luttamalla oman antidopingkouluttajan Liitolle 
vahvistamme oman antidopingtyömme toteut-
tamista. Sukeltajaliitto tukee Suomen urheilun 
eettisen keskuksen SUEK ry:n 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.

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 Hylyt.net-tietokannan yllä-
pitämistä ja Hylkysukellusseminaarin järjestä-
mistä. Vuoden 2018 Hylkysukellusseminaari 
järjestetään 10.2.2018 Helsingin Venemessujen 
yhteydessä.

8 Kumppaneita meillä ja muualla

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.

AIDA Internationalin luottamustehtävis-
sä on ollut pitkään useita suomalaisia. Antero 
Joki on hallituksen jäsenenä Technical officer 
-statuksella johtanut viime vuodet järjestön 
teknistä valiokuntaa, jonka vastuualueena ovat 
muun muassa vapaasukelluksen kilpailutoi-
minnan sääntö- ja turvallisuusasiat. Riku Rii-
konen jatkaa CMAS:n uppopallovaliokunnas-
sa. Liitolla on kansainvälisiä tuomareita eri 

Liitto on aktiivinen 
toimija, haluttu 
kumppani ja arvostettu 
asiantuntija.

lajeissa, ja se tekee koulutusyhteistyötä DAN 
Europen kanssa. Sukeltajaliitto kannustaa jäse-
niään hakeutumaan kansainvälisiin tehtäviin.
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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 Pitäjänmäellä, Helsingissä 
helmikuusta 2018 alkaen.

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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mistä eristä. Suomen Punainen Risti on vuosit-
tain tukenut Vapepa-sukeltajien koulutustoi-
mintaa 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 Liiton 
talouteen. Liitto tekee samanaikaisesti kehittä-
mistoimenpiteitä, joilla tuetaan seurojen toi-
mintaa 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 2006 
–2016 on tehty neljä ylijäämäistä tulosta ja seit-
semän alijäämäistä tulosta. Viimeisen neljän 
vuoden aikana alijäämää on kertynyt 107 637 

10 Talous

euroa. Liiton oma pääoma oli vuoden 2016 ti-
linpäätöksessä 87 239 euroa, kun se vuonna 
2006 oli 136 076 euroa.

Väheneviä jäsenmaksutuottoja on vaikea kor-
vata muilla tuotoilla. Liiton saama valtion- 
apu kattaa vajaat 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 
seurojen palvelumaksuista ja muista pienem-

Tarkasti, vastuullisesti 
ja tulevaisuuteen 
suunnaten.
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BUDJETTIEHDOTUS VUODELLE 2018

Sukeltajaliitto ry          TILINPÄÄTÖS 2016 BUDJETTI 2017 BUDJETTI 2018

Laitesukellusvaliokunta Tulot 8 800 18 900 13 500

Menot 14 372 24 060 19 000

Yhteensä -5 572 -5 160 -5 500

Turvallisuusvaliokunta Tulot 0 0 0

Menot 500 400 400

Yhteensä -500 -400 -400

Ensiapukoulutusvaliokunta Tulot 1 028 4 500 4 500

Menot 3 336 7 000 7 000

Yhteensä -2 308 -2 500 -2 500

Vapepa-valiokunta Tulot 4 412 4 600 4 600

Menot 3 755 6 459 6 460

Yhteensä 657 -1 859 -1 860

Nuorisovaliokunta Tulot 12 306 27 959 26 600

Menot 8 946 27 959 27 150

Yhteensä 3 360 0 -550

Räpyläuintivaliokunta Tulot 10 399 27 400 7 340

Menot 16 282 29 400 11 000

Yhteensä -5 883 -2 000 -3 660

Uppopallovaliokunta Tulot 20 115 30 700 36 600

Menot 20 887 43 970 55 050

Yhteensä -772 -13 270 -18 450

Vapaasukellusvaliokunta Tulot 75 951 13 400 17 400

Menot 90 047 19 800 24 400

Yhteensä -14 096 -6 400 -7 000

Sukelluskalastusvaliokunta Tulot 10 923 13 725 11 300

Menot 18 278 20 725 18 400

Yhteensä -7 355 -7 000 -7 100
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BUDJETTIEHDOTUS VUODELLE 2018

Sukeltajaliitto ry         TILINPÄÄTÖS 2016 BUDJETTI 2017 BUDJETTI 2018

Tiedotustoiminta Tulot 4 718 20 830 3 000

Menot 41 656 59 739 45 400

Yhteensä -36 938 -38 909 -42 400

Julkaisutoiminta (*erittely alla) Tulot 86 453 81 200 73 000

Menot 106 552 84 100 84 500

Yhteensä -20 099 -2 900 -11 500

Hallinto Tuotot 19 563 9 000 10 000

Menot 378 401 324 350 327 030

Yhteensä -358 838 -315 350 -317 030

Kansainvälinen toiminta Tuotot 0 0 0

Menot 8 282 6 700 6 550

Yhteensä -8 282 -6 700 -6 550

Varainhankinta (ei sisällä lehden tilausmyyntiä) Tulot 282 795 259 500 249 500

Menot 23 676 25 000 25 000

Yhteensä 259 119 234 500 224 500

Avustukset Tulot 183 500 170 000 200 000

Yhteensä 183 500 170 000 200 000

Tilikauden tulos Tulot 720 963 681 714 657 340

Menot 734 970 679 662 657 340

Yhteensä -14 007 2052 0

Poistot hallinnossa 0 0 0

TILIKAUDEN TULOS -14 007 2 052 0

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

Budjetti 2018* Julkaisutoiminta Lehti Koulutusmateriaalit Yhteensä

Tuotot 18 000 55 000 73 000

Kulut 68 000 16 500 84 500

Tulos -50 000 38 500 -11 500
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