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Takakannen kuva
Ari Nieminen
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https://www.instagram.com/sukeltajaliitto/?hl=en
https://www.facebook.com/sukeltajaliitto


4 5

Suke l ta ja l i i t to  ry :n  VUOSIKERTOMUS 2020P U H E E N J O H TA JA N  KATSAU S  -  O R D F Ö RA N D E S  ÖV E R S I KT

Erikoinen vuosi 2020

TAKANA ON vuosi, jonka kukaan ei aavistanut tulevan. 
Pandemiaksi yltynyt koronaepidemia laittoi maailman pol-
villeen. Vuoden alussa ei olisi voinut uskonut, että suurin 
osa Sukeltajaliiton ja sen seurojen uimahallitoiminnasta 
jouduttaisiin keskeyttämään viranomaismääräysten vuoksi.

Jäsenistölle jaettiin lähes viikottain ajankohtaista tietoa 
koronatilanteen kehittymisestä ja vaikutuksesta harras-
tukseen. Etätyöstä tuli arkea toimiston henkilökunnalle. 
Uudesta tilanteesta huolimatta Liitto pystyi kuitenkin pal-
velemaan hyvin jäsenistöään. Liiton kevätkokous jouduttiin 
siirtämään alkusyksyyn ja pitämään hybridikokouksena, 
johon pystyi osallistumaan myös etänä. Syyskokous voitiin 
pitää erityisjärjestelyin Forssassa sukellusseura GummiWih-
dan vieraana.

Sukelluskoulutus oli myös uuden tilanteen edessä, mutta 
onneksi ainakin osassa Suomea voitiin pahimman tilanteen 
hellitettyä kurssitoimintaa jatkaa. Liiton Dyykki-oppimis-
ympäristö näytti vahvuutensa, kun kurssien teoriaosuuksia 
pystyttiin pitämään etänä. Allas- ja avovesiosuuksia voitiin 
ainakin Etelä-Suomessa järjestää lauhan talven jäljiltä 
luonnonvesissä jo toukokuusta alkaen. Moni seura siirsi 
kuitenkin kursseja kesälle tai syksylle, kun koronatilanne 
tilapäisesti helpottui. Myös valtakunnallinen Kuopion Va-
pepa-sukeltajakurssi siirrettiin keväältä syksylle.

Ennen kevään koronasulkua Sukeltajaliitto osallistui en-
simmäistä kertaa GoExpo-messulle tuoden lajia tunnetuksi 
suurelle yleisölle. Muita tapahtumia vuoden aikana olivat 
perinteinen Diversnight, joka on vakiinnuttanut paikkansa 
harrastajien keskuudessa. Kesällä Liitto oli mukana John 
Nurmisen Säätiön Itämeripäivässä muun muassa Wärtsilä 
Project AWARE -tapahtumassa. 

Arvokilpailuista pystyttiin järjestämään kesällä sukellus-
kalastuksen SM-kisat Kuopiossa. Kisat olivat lajin ensim-
mäiset SM-tason kisat sisävesillä. Loppuvuodesta Liitto 
isännöi sukelluskuvauksen PM-kisoja, joissa myös omat 
kilpailijamme menestyivät hienosti. 

Poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta Sukeltajaliitto 
saavutti merkittävän tunnustuksen, kun laitesukellusva-
liokunnan materiaalityöryhmän tuottama sukelluskurssien 
koulutusmateriaali auditoitiin puolueettoman auditoijan 
toimesta. Kurssit todettiin ISO-standardit täyttäväksi, ja sii-
tä Sukeltajaliitolle myönnettiin arvostettu EUF-sertifikaatti.

Ett ovanligt år 2020

VI HAR upplevt ett år som ingen kunde förutse. Corona-
pandemin slog av fötterna under hela världen. I början av 
året skulle ingen av oss ha trott att en stor del av Dykarför-
bundets och dess klubbars simhallsträningar inhiberades 
på grund av myndighetsbeslut.

Nästan varje vecka informerade Förbundet om coronalä-
get och dess inverkan på verksamheten. Distansarbetet blev 
vardag för vår personal. Trots det oförväntade läget kunde 
Förbundet dock betjäna medlemskåren väl. Förbundets 
vårmöte måste flyttas till början av hösten och hållas som 
hybridmöte med deltagande i distans. Höstmötet kunde 
hållas i Forssa som gäst på dykklubben GummiWihta med 
speciella arrangemang.

Hela skolningen stod också inför en ny situation. Till 
all lycka kunde verksamheten åtminstone i vissa delar av 
landet fortsätta efter den värsta krisen. Förbundets Dyyk-
ki-inlärningsmiljö visade sin styrka då kursernas teoridel 
kunde hållas som distansundervisning. Bassäng- och 
öppetvattensdelar kunde åtminstone i Södra-Finland hållas 
i naturvatten från och med maj efter en mild vinter. Många 
klubbar förflyttade dock sina kurser till sommaren eller 
hösten då coronaläget tillfälligt lättades upp. Också den 
riksomfattande Vapepa-kursen (frivillig räddningstjänst) i 
Kuopio flyttades från våren till hösten.

Före vårens coronablockad deltog Förbundet för första 
gången i GoExpo-mässan och fick på det viset synlighet 
inför en större publik. Andra evenemang under året var 
den traditionella Diversnight-tillställningen som nu fått ett 
stabilt fotfäste hos dykare. På sommaren var Förbundet 
med i Östersjödagen som initierats av John Nurminens 
stiftelse samt i Wärtsilä ProjektAWARE-tillställning. 

Av de viktigaste tävlingarna på sommaren kunde organi-
seras FM-tävlingarna i harpunfiske i Kuopio. Dessa var de 
första i sitt slag på FM-nivå i insjödistriktet. I slutet av året 
var Förbundet värd för Nordiska mästerskapstävlingen i 
undervattensfotografi. Våra deltagare kvalificerade sig bra. 

Oaktat det exceptionella läget fick Förbundet ett hög-
aktat erkännande då Apparatdykningkommitténs arbets-
grupps skolningsmaterial auditerades av en oberoende 
bedömare. Kurserna uppfyller nu ISO-standarder. Detta var 
en förutsättning att Dykarförbundet beviljades ett uppskat-
tat EUF-certifikat.

Tero Lehtonen
puheenjohtaja
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SUKELTAJALIITTO oli ensimmäistä kertaa 
mukana ulkoilu- ja retkeilyaiheisilla GoExpo-mes-
suilla, jotka järjestettiin Helsingin messukeskuksessa 
28.2.–1.3. Osastollamme sai tietoa Suomen sukel-
lusmahdollisuuksista ja sukellusseurojen toimin-
nasta. Osastolla esiteltiin myös Vapepa-sukellusta 
ja harjoiteltiin elvytystaitoja. Messualtaalla nähtiin 
näytöksiä laitesukelluksessa ja lasten ja nuorten 
snorkkelisukelluksessa. Esiintymislavalla esiteltiin 
suomalaista sukellusta ja erilaisia sukelluskohteita 
näyttävien kuvien kera. Messujen yhteydessä Lai-
tesukellusvaliokunta järjesti kouluttajatapaamisen, 
jossa oli runsaat 30 osallistujaa.

GoExpo

V U O D E N  KO H O KO H DAT

Sukellus- 
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Itämeripäivä
SUKELTAJALIITTO oli kumppanina Wärtsilän Project 
AWARE -tapahtumassa Helsingissä 29.8. Tapahtumassa 
puhdistettiin sukeltamalla Merisataman edustaa veden-
alaisesta roskasta. Tapahtuma oli osa John Nurmisen 
Säätiön lanseeraaman Itämeripäivän ohjelmaa. Säätiön 
puheenjohtajalle Juha Nurmiselle luovutettiin  
tapahtumassa Vuoden sukeltaja -palkinto.
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Sukellus-
kuvauksen PM
SUKELTAJALIITTO järjesti  
Sukelluskuvauksen PM-kilpailut  
marraskuussa. Kilpailuun osallistui  
35 kuvaajaa 453 kuvalla. Kilpailun 
voitti Pekka Tuuri. 

Diversnight
KANSAINVÄLISEEN Diversnight-tapahtu-
maan 7.11. osallistuttiin Suomessa aktiivisesti. 
Sukellusta järjestettiin 28 kohteella ja kaikkiaan 
tapahtumiin ympäri Suomen osallistui 352 sukel-
tajaa. Kuva Lakeuden Sukeltajien tapahtumasta 
Kaatialasta.

SUKELLUSKALASTUKSEN SM-kisat järjes-
tettiin heinäkuussa ensimmäistä kertaa sisävesillä, 
Kuopion Suvasvedellä Kuopion Urheilusukeltajat 
ry:n isännöimänä. Tapahtuma onnistui hyvin ja 
teki lajia tunnetuksi alueella. Tällä mallilla, jossa 
paikallinen seura ottaa kilpailun järjestämis-
vastuun, voidaan lajia levittää yhä useammalle 
paikkakunnalle.

EUF- 
sertifikaatti
SUKELTAJALIITON laitesukellus-
koulutusten ISO-standardien mukai-
suus auditoitiin syksyllä 2020. Nyt 
niillä Sukeltajaliiton kursseilla, joita 
vastaava ISO-standardi on olemassa, 
voidaan käyttää laadun merkkinä 
EUF Certification -tunnusta.

SYYSKUUSSA pidettiin Kuo-
piossa Vapepa-sukeltajakurssi ja 
siihen liittyvä yhteistoimintahar-
joitus, jossa harjoiteltiin eri viran-
omaisten ja vapaaehtoisjärjestöjen 
yhteistoimintaa vesiliikenneonnet-
tomuustilanteessa. 

SYYSKOKOUS pidettiin Fors-
sassa 10.10. paikallisen seuran, 
GummiWihdan vieraana. Seura 
vietti samassa yhteydessä 20-vuo-
tisjuhliaan. Vallitsevat koronara-
joitukset pitivät osallistujamäärän 
pienenä, mutta kokousta pystyi 
seuraamaan myös striimattuna. 
Kokouksessa mm. jaettiin Liiton 
ympäristöpalkinto.
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Vapepa-
sukellus

Syyskokous
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Vuoden parhaat 2019
VUODEN SUKELTAJA:   

Juha Nurminen, Merisukeltajat ry

VUODEN SEURA:  

Sukellusseura Ahti ry

VUODEN NORPPASEURA:  

Sukellusseura Vesikot ry

VUODEN NORPPA:  

Alpert Aro, GummiWihta ry

VUODEN NORPPAOHJAAJA:  
Saana Tuuri, Sukellusseura Vesikot ry

VUODEN SUKELLUSKOULUTTAJA:  

Teemu Virtanen, Riihimäen Urheilusukeltajat ry

VUODEN RÄPYLÄUIMARI:  

Laura Lähteenkorva, Tampereen Urheilusukeltajat ry

VUODEN SUKELLUSKALASTAJA:  

Kim Jaatinen, Sukellusseura Calypso ry

VUODEN VAPAASUKELTAJA:  

Mikko Niemeläinen, Cetus Espoo ry, Biosukeltajat ry

VUODEN UPPOPALLOILIJA:  

Kira Suomalainen, Tampereen Urheilusukeltajat ry 

VUODEN VAPEPA-SUKELTAJA:  

Jouni Pesonen, Hämeenlinnan Sukeltajat ry

ANSIOITUNEET

Liiton kultainen  
ansiomitali ja -merkki   
Nykänen Jouko  Sukellusseura Vesihiisi ry  

   

Liiton hopeinen ansiomitali 
ja -merkki   
Frilander Kauko  Sukellusseura Vesihiisi ry  

Forsell Ann-Christine Ekenäs Sportdykare Piraya rf  

Lybeck Patrick  Ekenäs Sportdykare Piraya rf  

   

Liiton pronssinen 
ansiomitali ja -merkki   
Nikkinen Teppo  Mikkelin Urheilusukeltajat ry  

Tikkanen Vesa  Mikkelin Urheilusukeltajat ry  

Alikoski Risto  Sukellusseura Vesihiisi ry  

Alikoski Sirpa  Sukellusseura Vesihiisi ry  

Eronen Matti  Sukellusseura Vesihiisi ry  

Haaja Jani  Sukellusseura Vesihiisi ry  

Karjalainen Kari  Sukellusseura Vesihiisi ry  

Kokki Sami  Sukellusseura Vesihiisi ry  

Soikkeli Petri  Sukellusseura Vesihiisi ry  

Hämäläinen Ville-Pekka Gummiwihta ry  

Laurell Petri  Hämeenlinnan Sukeltajat ry  

Lehtonen Jaana  Hämeenlinnan Sukeltajat ry  

Puumala Markus  Hämeenlinnan Sukeltajat ry  

Wallenius Susan  Hämeenlinnan Sukeltajat ry  

Sattanen Riia  Jyväskylän Sukeltajat ry  

   

P4-kortti   
Harmonen Minna  Mikkelin Urheilusukeltajat ry  

Korhonen Pentti  Mikkelin Urheilusukeltajat ry  

Puukko Timo  Mikkelin Urheilusukeltajat ry  

Villa Anssi  Mikkelin Urheilusukeltajat ry  

Vuohelainen Reijo Mikkelin Urheilusukeltajat ry  

Kallioniemi Tapani Sukeltajaliitto ry  

Olkkonen Erno  Sukeltajaliitto ry  

Aaltonen Jari  GummiWihta ry  

Pöysti Antero  GummiWihta ry  

   

Standaari   
Savolainen Kari  Sukeltajaliitto ry  

   

Veneviiri   
Onjukka Jorma  Sukellusseura Vesihiisi ry  

   

Ympäristöpalkinto  
HYLYT-hanke   

Suomen Ympäristökeskus  SYKE:n vetämä 

hanke, jossa mukana useita toimijoita  

 

   

Vapepan erikoisluokan  
kultainen ansiomitali  
vuosisoljella   
Ari-Pekka Arponen Sukeltajaliitto ry 

 

   

Opetus- ja kulttuuri-
ministeriön Suomen 
liikuntakulttuurin ja 
urheilun ansiomitali 
kultaisin ristein   
Heli Halava           Sukeltajaliitto ry  
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Juha Nurminen
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Hallituksen jäsenet 
ja vastuualueet
Tero Lehtonen, puheenjohtaja, koulutus, 
  talous, Sukeltaja-lehden päätoimittaja 
Markus Aarnio, turvallisuus, Vapepa-
  toiminta 
Matti Eronen, materiaalityö, ensiapu-
  koulutus 
Ari-Pekka Hakulinen, varapuheenjohtaja,  
  tekniikkasukellus, sukelluskalastus 
Kimmo Korja, räpyläuinti 
Mari Marjakuusi, ympäristöasiat,  
  kulttuuriperinnön suojelu, antidopingtyö 
Tuomo Palevaara, nuorisotoiminta, 
  vapaasukellus, uppopallo
Jorma Poikolainen, varapuheenjohtaja,  
  erityisryhmien sukellus, käännöstyöt

TILINTARKASTAJA
Hannu Sohlman, KHT

TOIMINNANTARKASTAJA
Jyrki Lukkarinen

Organisaatio

VUOSIKOKOUS

HALLITUS
Seura- ja työvaliokunta

VALIOKUNNAT

TOIMISTO

TOIMITUSNEUVOSTO

Nuorisovaliokunta
Laitesukellusvaliokunta
Ensiapuvaliokunta
Turvallisuusvaliokunta
Vapepa-valiokunta

Urheiluvaliokunta
  Räpyläuinti
  Sukelluskalastus
  Uppopallo
  Vapaasukellus

ORGANISAATIO

Seura- ja työvaliokunta
Puheenjohtajiston ja toiminnanjohtajan muodostama 
Seura- ja työvaliokunta valmistelee hallitukselle asioita 
ja suorittaa hallituksen sille antamia erillistehtäviä.

VALIOKUNNAN KOKOONPANO
Ari-Pekka Hakulinen
Tero Lehtonen
Sari Nuotio
Jorma Poikolainen

Toimiston henkilökunta
Sari Nuotio, toiminnanjohtaja
Heli Halava, nuorisopäällikkö
Kristiina Karila, viestintäkoordinaattori
Anne Kettunen, järjestöassistentti
Mika Rautiainen, koulutuspäällikkö
Riku Verkkomäki, jäsenpalveluvastaava
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KEVÄTKOKOUS 15.8.2020, HELSINKI
Koronavirustilanne kokoontumisrajoituksineen vaikutti 
myös Liiton kokousten järjestämiseen. Kevätkokous jär-
jestettiin väliaikaisen poikkeuslain nojalla vasta elokuussa 
erityisjärjestelyin. Kokoukseen oli mahdollista osallistua 
myös etäyhteydellä. Kevätkokoukseen liittyvät asiakirjat 
julkaistiin Liiton kotisivuilla jo huhtikuussa. 

Sääntömääräisten asioiden lisäksi kevätkokouksessa 
hyväksyttiin Liiton toimintasääntöön ja kurinpitosääntöön 
tehdyt muutokset. Koska kevätkokous päästiin järjestä-
mään vasta näin myöhään, ei ehdollepanotoimikuntaa enää 
asetettu, vaan hallitus jatkoi ehdokkaiden etsintää syysko-
kouksessa käytävää hallitusvaalia varten. 

SYYSKOKOUS 10.10.2020, FORSSA
Syyskokous järjestettiin Forssassa eritysjärjestelyin sukellus-
seura GummiWihdan vieraana. Kokous striimattiiin ja tallen-
netta pystyi katsomaan jälkikäteen kahden viikon ajan. 

Tero Lehtonen valittiin jatkamaan Liiton puheenjohta-
jana. Hallituksen jäseniksi valittiin Ari-Pekka Hakulinen, 
Janne Kaasinen (uusi) ja Tuomo Palevaara. Muita ehdok-
kaita ei ollut. Hallituksessa jatkavat kauden 2021 jäsenet 
Markus Aarnio, Matti Eronen, Mari Marjakuusi ja Jorma 

Poikolainen.
Pöytäkirjat Liiton kokouksista ovat luettavissa Liiton 

kotisivuilla. 

Hyvä hallinto 
Hyvä hallinto on lajiliiton tarkoituksen toteuttamista lakia, 
lajiliiton sääntöjä ja määräyksiä, hyviä tapoja ja käytänteitä 
noudattaen siten, että lajiliiton jäsenet ja muut sidosryhmät 
ovat tyytyväisiä ja lajiliiton toiminnan jatkuvuus taataan 
myös pitkällä aikavälillä.

Sukeltajaliitto noudattaa toiminnassaan hyvää hal-
lintotapaa. Toimintamme on läpinäkyvää, avointa ja 
osallistamme jäsenistömme toimintaan. Panostamme 
vahvasti viestintään, ja hallitus tiedottaa säännöllisesti 
päätöksistään ja ajankohtaisista asioista. Liiton viestin-
tään oltiin tehdyn jäsenkyselyn mukaan erityisen tyyty-
väisiä. Tarkastelemme säännöllisesti omia sääntöjämme 
ja ohjeistuksiamme ja teemme tarvittavia muutoksia. 
Kevätkokouksen hyväksymän toimintasääntömuutoksen 
johdosta jatkossa Liiton kurinpitosääntöön ja eettisiin 
ohjeisiin tehtävät muutokset tuodaan aina Liiton ko-
kouksen hyväksyttäviksi. 

Liiton sääntömääräiset 
kokoukset
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Liitto oli jäsenenä  
seuraavissa järjestöissä:
• AIDA International
• Confédération Mondiale des Activités 
  Subaquatiques (CMAS)
• CMAS Europe
• European Underwater Federation (EUF)
• Suomen Olympiakomitea ry
• Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto   
  ry (SUH) 
• Urheilutyönantajat ry
• Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu (Vapepa)
 

Liiton kotimaiset ja  
kansainväliset edustukset
AIDA Internationalin varapuheenjohtaja,  
  Kimmo Lahtinen
CMAS:n uppopallovaliokunta, Riku Riikonen  
European Spearfishing Records Associationin 
  asiantuntija, Kim Jaatinen
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton 
  hallitus, Ilona Lindström
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton 
  uimataitovaliokunta, Tuomo Palevaara
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton 
  vesiturvallisuusvaliokunta, Heli Halava
Ulkoilufoorumi, Mika Rautiainen
Vapepan keskustoimikunta ja työvaliokunta, 
  Ari-Pekka Arponen
Veneilyverkosto, Mika Rautiainen
Liitolla on kansainvälisiä tuomareita uppopallossa, 
räpyläuinnissa ja vapaasukelluksessa.

Liiton edustajat osallistuivat seuraaviin kotimaisiin 
ja kansainvälisiin kokouksiin sekä tilaisuuksiin:
• Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton   

  kevätliittokokous. Poikkeuksellisesti kokousta 
  ei pidetty, vaan päätösasiakirjat liitteineen 
  kierrätettiin jäsenillä ja allekirjoitettiin 
  sähköisesti.
• Suomen Olympiakomitean kevätkokous ja seminaari,  
  Helsinki 17.6.2020, Tero Lehtonen
• Suomen Olympiakomitean syyskokous, 
  Vantaa 21.11.2020/etäosallistumismahdollisuus, 
  Tero Lehtonen
• CMAS General Assembly etäkokouksena 19.9.2020,  
  Tero Lehtonen
• CMAS Europe General Assembly etäkokouksena   
  13.11.2020, Sari Nuotio
• EUF meeting etäkokouksena, Sari Nuotio, 
  Tero Lehtonen ja Mika Rautiainen
• Baltic RIM-hankkeen Suomen kumppaneiden  
  päätöskokous, Kotka 17.9.2020, Sari Nuotio ja Mika  
  Rautiainen
• EUF sertifiointiin liittyvä auditointi, Eerikkilän 
  urheiluopisto 2.−4.10.2020, Tero Lehtonen, Sari 
  Nuotio, Mika Rautiainen sekä Harri Nieminen etänä  
• Marcin Dobrucki osallistui CMAS-standardien 
  päivittämistyöhön.

Yhteistoiminta
Sukeltajaliitto on mukana Liikunnan kehitysyhteistyö LiiKe 
ry:n Liikuntaystävä-hankkeessa. Pienellä vuosittaisella mak-
sulla tuetaan muun muassa liikuntapaikkojen kunnostamista 
Tansanian kouluissa ja edistetään lasten koulunkäyntiä. 
Loppuvuoteen 2020 suunnitteilla ollut Liiton jäsenmatka 
Tansaniaan yhteistyössä LiiKe ry:n kanssa jouduttiin peru-
maan vähäisen kiinnostuksen vuoksi. 
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Viestintä
Viestinnän avulla, kohtaamisten kautta ja osallistamalla 
harrastajia yhteiseen tekemiseen rakennamme hyvin toimi-
vaa sukeltajayhteisöä. Vuoden 2020 alkupuolella viestintä 
painottui voimakkaasti koronaohjeista ja -rajoituksista 
viestimiseen. Tiedotimme, miten rajoitukset vaikuttavat su-
kellusharrastukseen ja miten lajia voi harrastaa turvallisesti.

Sukeltajaliiton kriisiviestinnän ohje päivitettiin ja julkaistiin.
Kampanjoimme sosiaalisessa mediassa keväällä tuomalla 

esille suomalaista sukellusta ja A-lipun merkitystä.
Osallistuimme Olympiakomitean Seurapaitapäivään 31.1.

Kanavat
Sukeltajaliiton pääviestintäkanavat ovat sukeltaja.fi-sivusto ja 
neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti Sukeltaja. Lisäksi 
jäsenistö tavoitetaan eri ryhmille kohdennetuilla sähköisillä 
uutiskirjeillä. Sosiaalisen median kanavamme Facebookissa, 
Instagramissa ja Youtubessa täydentävät viestintää.

Sukeltaja.fi-sivustolla on pysyvästi sähköisiä palautelo-
makkeita eri aiheista palautteen antamista varten. Kou-

VIESTINTÄ

Toimitusneuvoston 
kokoonpano
Tero Lehtonen, päätoimittaja
Stig Gustavsson
Kristiina Karila
Susanna Korkiatupa
Pasi Mannerkoski
Mika Rautiainen

lutuksista ja tapahtumista pyydetään säännönmukaisesti 
palautetta osallistujilta. Sosiaalisen median kanavilla on 
mahdollisuus kommentoida ja antaa palautetta.
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Sukeltajaliiton Tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelman 
teemoja kuvittavat erilaiset 
sammakkohahmot, jotka ker-
tovat visuaalisesti, mitä yhden-
vertaisuus toiminnassamme 
tarkoittaa.
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Sukeltaja-lehti
Sukeltaja-lehden suunnittelua ohjaa toimitusneuvosto. 
Toimitusneuvosto piti vuonna 2020 kahdesti lähi- ja 
kahdesti etäkokouksen.

Kyselyt
Teimme vuonna 2020 koko jäsenistölle kaksi kyselyä. 
Toisella haluttiin kartoittaa jäsenten sukellusaktiivisuut-
ta ja jäsentyytyväisyyttä, ja toisella kysyttiin, millaisia 
tapahtumia jäsenistö Sukeltajaliitolta toivoisi.

2021 helmikuussa selvitimme kyselyllä seurojen toi-
minnan tilaa ja tyytyväisyyttä Liiton palveluihin vuonna 
2020.

Valiokunnat kartoittivat kyselyillä seurojen  
koulutustarvetta.

Sukeltajaliitto välitti jäsenistölle tietoa SUEKin te-
kemästä Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa -tut-
kimuksesta. Liitto välitti tietoa myös KIHUn Urheilija-
kyselystä, jossa kartoitettiin maajoukkueurheilijoiden 
arkea ja urheilu-uraa.

Sukeltajaliitto välitti tietoa seuroille kyselystä, jolla kartoi-
tettiin koronaviruspandemian vaikutuksia urheiluseurojen 
toimintaan ja talouteen. Kyselyn pohjalta Valtion liikunta-
neuvosto (VLN) teki selvityksen koronapandemian akuu-
teista vaikutuksista liikuntatoimialaan Suomessa.

Yhdenvertaisuus 
Sukeltajaliiton Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 
julkaistiin. Suunnitelman tavoitteena on, että jokainen 
voi olla sukellusharrastuksessa mukana hyvillä mielin. 
Sukelluksen pariin on helppo tulla ja seurat tarjoavat 

miellyttävän ja turvallisen paikan harrastaa. Harrastajana 
pääsee myös vaikuttamaan päätöksentekoon ja halutessaan 
toimimaan vapaaehtoisena monenlaisissa tehtävissä, sekä 
seuroissa että Liitossa. Suunnitelma esiteltiin Liiton syysko-
kouksessa lokakuussa. 

Liiton kotisivuille luotiin tiivis venäjänkielinen osio.
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Vaikuttamistyö
Sukeltajaliiton vaikuttamistyön tavoitteena on
• tehdä suomalaista sukellusta tunnetuksi ja aktivoida  
  osallistumista
•  edistää sukellusharrastuksen ja sukelluksen 
    kilpailulajien toimintaedellytyksiä ja olosuhteita
• tehdä näkyväksi sukellusseurojen ja sukeltajien 
  toimintaa
•  edistää kumppanuuksia, joissa sukeltajien osaamista  
    voidaan hyödyntää
•  edistää sukellusturvallisuutta
•  edistää yhdenvertaisuutta ja eettisiä toimintatapoja
•  edistää kestävää kehitystä sekä ympäristön ja 
    vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelua
• ylläpitää perinteitä ja vaalia sukelluksen historiaa.

Sukeltajaliitto valvoo harrastussukelluksen etua. Kansalli-
set ja kansainväliset säädökset esimerkiksi ympäristön ja 
kulttuuriperinnön suojelun, maanpuolustuksen ja teknii-
kan aloilla vaikuttavat sukellusharrastukseen. Sukeltajaliitto 
on vaikuttanut harrastussukelluksen toimintaympäristön 
kehittymiseen yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten 
kumppanien kanssa osallistumalla erilaisiin olosuhde-, 
toimintaedellytys- ja kehittämishankkeisiin.

TAPAHTUMAT
Sukeltajaliitto on tehnyt suomalaista sukellusharrastusta näky-
väksi osallistumalla GoExpo-messuille Helsingissä 28.2.-1.3. 
sekä osallistumassa Wärtsilä co. Project Aware -rantojenpuh-
distustapahtumaan Helsingissä 29.8. Tapahtuman tavoitteena 
on konkreettisen puhdistustyön lisäksi lisätä ihmisten tietoi-
suutta roskaamisesta ja sen vaikutuksista vesistöihin.

Sukeltajaliitto järjesti Kuopiossa  25.–27.9. pidetyn Vape-
pa-sukeltajakurssin yhteydessä yhteistoimintaharjoituksen, 
jossa oli mukana kurssilaisten lisäksi pelastuslaitos, Vapepan 
Kuopion paikallistoimikunnan eri hälytysryhmiä sekä Kuopi-
on alueen Järvipelastajat ry.  

Sukeltajaliitto oli mukana John Nurmisen Säätiön Itämeri-
päivässä. Itämeritekonamme keräsimme Itämeripäivän kotisi-
vulle kuvagallerian siitä, mitä meren aaltojen alla piilee  
ja millainen on sukeltajan Itämeri.

LAUSUNNOT
Sukeltajaliitto on antanut lausunnon Suomen Uimaopetus- 
ja hengenpelastusliitto SUHin Pinnalla 2025 -strategiasta 
sekä Kouvolan uudesta uimahallihankkeesta.

VAIKUTTAMISTYÖ

HANKKEET JA KAMPANJAT
Sukeltajaliitto on edistänyt hyviä hylkysukellustapoja 
Sukeltajaliiton, Suomen merimuseon ja Museoviraston 
yhteisellä Helli Hylkyjämme -kampanjalla.

Sukeltajaliitto ollut mukana Suomen Koululiikuntaliiton 
ja vesilajien yhteisessä Vesisankarit-hankkeessa erilaisissa 
tapahtumissa ympäri Suomen edistämässä koululaisten 
vesitaitoja. Hankkeen ohjausryhmässä on ollut Sukeltajalii-
tolta edustus.

Seinäjoen Routakallion louhoshankkeen osalta ei ole ollut 
aktiivista toimintaa vuoden aikana.

Liitto on ollut ei-rahoittavana kumppanina mukana BAL-
TIC RIM-hankkeessa. Kyse on laajasta kolmivuotisesta 
EU-hankkeesta, jossa keskeinen tavoite on tuoda merel-
linen kulttuuriperintö mukaan merialuesuunnitteluun. 
Hanketta koordinoi Suomessa Museovirasto. Hanke päättyi 
vuonna 2020. Sukeltajaliiton edustajia osallistui hankkeen 
päätösseminaariin.

Liitto on pyrkinyt edistämään neuvotteluja tavoitteena harras-
tesukeltamisen edellytysten paraneminen Ojamon kaivoslam-
mella. Liitto toimitti myös asiaa koskevan kirjelmän Lohjan 
kaupungin vetovoimalautakunnalle. Lohjan kaupungin 
vetovoimalautakunta käsitteli 15.12. Ojamolla sukeltamista 
Ojamon Tekniikkasukeltajat ry:n aloitteesta, ja vetovoima-
lautakunta palautti asian uuteen valmisteluun. Kokouksen 
pöytäkirjassa osoitettiin Sukeltajaliitolle mahdollista roolia 
tulevaisuudessa sukellustoiminnan hallinnoijana.

TYÖRYHMÄT JA KOKOUKSET
• Sukeltajaliiton koulutuspäällikkö on osallistunut 
  Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ylläpitämän 
  Veneilyverkoston kokouksiin.
• Sukeltajaliiton koulutuspäällikkö on osallistunut 
  Vapepan jäsenjärjestöjen koulutustyöntekijöiden 
  verkostotapaamisiin.
• Sukeltajaliiton edustaja on osallistunut 
  Ulkoilufoorumin kokouksiin.
• Sukeltajaliiton nuorisopäällikkö on Suomen 
  Uimaopetus- ja hengenpelastusliiton Vesiturvallisuus 
  valiokunnan jäsen.
• Olympiakomitean ja Suomen Valmentajat ry:n alla 
  toimivien eri verkostojen kokouksiin on osallistuttu 
  säännöllisesti, mutta tapauskohtaista tarveharkintaa 
  noudattaen.

LISÄKSI SUKELTAJALIITTO ON
• jakanut Sukeltajaliiton ympäristöpalkinnon Hylyt-
  hankkeelle, jossa puhdistetaan laivanhylkyjä öljystä. 
  Hanke on osa Suomen hallituksen vesiensuojelun 
  tehostamisohjelmaa, ja hanketta vetää Suomen ympäristö-
  keskus (SYKE). Mukana hankkeessa on ollut iso joukko 
  toimijoita. Jakamalla tämä ympäristöpalkinto saavutetaan 
  positiivista näkyvyyttä sukeltajien ympäristön hyväksi 
  tekemälle työlle ja lisätään sen arvostusta.
• tukenut 8.2. pidetyn Hylkysukellus – Wreck Diving 
  -seminaarin järjestämistä
• osallistunut Olympiakomitean tulevan Vastuullinen 
  Valmentaja -verkkokoulutuksen kehittämispalavereihin   
  ja antanut palautetta koulutuksen sisällöstä.
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Toiminnan ytimessä on Sukeltajaliiton seuroille järjestämä 
ohjaaja- ja kouluttajakoulutus, erilaiset tapahtumat ja kil-
pailulajien toiminta.  

KOULUTUS 
Koulutustarjontaa ja -materiaaleja kehitetään jatkuvasti. 
Seurojen toiveiden mukaisesti kurssivalikoimaa on laajen-
nettu sekä uusien järjestämisohjeiden että uusien e-oppi-
mismateriaalien muodossa. Olemassa olevia materiaaleja on 
päivitetty ja sisältöä on rikastettu. Seurojen koulutustoimin-
nan joustavuuden ja monimuotoisuuden lisääminen säilyy 
Liiton keskeisenä tavoitteena.  

Nuorisovaliokunta järjestää norppaohjaaja/CMAS One 
Star Snorkel Diver Instructor -kursseja ja snorkkelisukel-
luskouluttaja/CMAS Two Star Snorkel Diver Instructor 
-kursseja. Niiden kautta seurat saavat päteviä, kortitettuja 
ohjaajia ja kouluttajia. Kursseja on pidetty valtakunnalli-
sesti yksi normaalikokoinen ja kaksi paikallista pienempää 
räätälöityä kurssia seurojen pyynnöstä koronarajoitusten 
tultua voimaan.  

Laitesukelluskouluttajakoulutuksen uuden toimintamal-
lin käyttöönotto on mahdollistanut CMAS M3 -kouluttajien 
toiminnan paikallis- ja aluetasolla. Sen ansiosta laitesu-
kelluskoulutusta on saatavilla entistä lähempänä seuroja. 
Uusi toimintamalli säästää seurojen resursseja ja madaltaa 
oppilaiden kynnystä osallistua kurssille. 

CMAS M3 -kouluttajat järjestivät 12 alueellista tai paikallista 
laitesukelluskouluttajakurssia. Lisäksi laitesukellusvaliokunta 
järjesti yhden valtakunnallisen kouluttajakurssin. 

Liitto huolehtii kaikista jäsenten kouluttamien sukelta-
jien kortituksista ja ylläpitää rekisteritietoja kortituksista. 

PALVELUT JÄSENILLE

Sukeltajaliiton palvelut 
jäsenille

HUOMIONOSOITUKSET 
Liitto ylläpitää ansiomerkkijärjestelmää, jonka avulla seurat 
voivat palkita aktiiveja. Liitto julkaisee myös merkkipäi-
väartikkeleita internetsivuilleen merkkipäivää viettävistä, 
sukelluksessa ansioituneista pitkän linjan toimijoista. Sa-
malla taltioituu kiinnostavaa sukelluksen historiaa. Vuoden 
aikana Liiton edustajia on vieraillut seuroissa vuosijuhlissa 
ja muissa tilaisuuksissa. 

VAKUUTUKSET 
Liiton sukeltajavakuutus ja urheilijoiden lisenssivakuu-
tukset tulevat DAN Europen tarjoamina. Yhteistyön myötä 
vakuutetuillamme on mahdollisuus mm. hyödyntää DAN 
Europen asiantuntijuutta ja myös konsultoida heitä kiireet-
tömissä tapauksissa. Vuosina 2019 ja 2020 tehtyjen kysely-
jen mukaan vakuutuksen ottaneet olivat pääosin tyytyväisiä 
vakuutukseen. 

MUU TUKI JA ETUJA JÄSENYYDESTÄ 
• Seuroja ja yhteisöjäseniksi pyrkiviä avustetaan 
  Sukeltajaliiton jäsenyyden hakuprosessissa. 
• Seuroja ohjataan ja neuvotaan erilaisten tukien 
  hakemisessa ja esimerkiksi sääntöuudistusten 
  tekemisessä. 
• Liiton seurakehittäjät avustavat ja neuvovat 
  jäsenseuroja erilaisissa seurojen kehittämis- 
  ja muutosprosesseissa. 
• Sukeltajaliiton Tähtiseurat saavat Liitolta 
  rahanarvoisia etuja, joilla tuetaan seurojen 
  ohjaaja- ja kouluttajakoulutuksiin sekä seuran 
  hallinnon koulutuksiin osallistumista. 

  
VAPAASUKELLUSKOULUTUS 2 

Peruskurssi, jatkokurssi, syventävä jatkokurssi  
  
VAPEPA-SUKELTAJAKOULUTUS 22  
  
SNORKKELISUKELLUSKOULUTUS 27 

Norpan taitorata, snorkkelisukelluskurssi, 
snorkkelisukelluksen jatkokurssi

ENSIAPUKOULUTUS 31
  
TAITOKOULUTUS 79

Kompressorikurssi, nitroksisukeltamisen peruskurssi, 
kuivapukukurssi, jääsukelluskurssi

  
LAITESUKELLUKSEN MUU 
PERUSLINJAN KOULUTUS 108 

Jatkokurssi, syventävä jatkokurssi, 
sukellusturvallisuuskurssi

  
TEKNIIKKASUKELLUSKOULUTUS 115  

Technical Skills, Sidemount, Recreational Trimix, 
Advanced Nitrox, Normoxic Trimix, JJ CCR, Gas Blender

  
KOULUTTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS 127 

Kaikkien lajien kouluttaja- ja ohjaajakurssit
  
LAITESUKELLUKSEN PERUSKURSSI 196

CMAS One Star Diver, CMAS Children Diving Gold 

   

 
 

Seuratoiminnan kehittämistuki
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi seuratoiminnan 
kehittämistukea kahdelle sukellusseuralle vuonna 
2020. Keski-Uudenmaan Sukeltajat ry:lle on myön-
netty 6000 euroa Nuoren Sukeltajan polun vahvista-
miseen seurassa. Riihimäen Urheilusukeltajat ry:lle on 
myönnetty 5000 euroa seuratoiminnan kehittämiseen. 

Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten 
ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä mo-
nipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen. 

• Liiton Kasvu kannattaa 2019-2020 kasvuohjelma   
  päättyi. 11 mukaan ilmoittautuneesta seurasta 
  neljä saavutti oman kasvutavoitteensa ja tullaan 
  palkitsemaan.
• Liitto myötävaikuttaa aktiivisesti sukellusolo-
  suhteiden parantamiseen. Liitto antaa lausuntoja 
  ja on asiantuntijana mukana edistämässä alueellisia 
  olosuhdehankkeita. 
• Liiton rekisterin kautta seuroilla on käytössä 
  veloituksetta työkalu jäsenrekisterin ylläpitoon. 
• Liiton sähköinen oppimisympäristö Dyykki on
  jäsenetuna kaikkien jäsenten käytettävissä 
  veloituksetta. Jäsenellä on pääsy niiden kurssien 
  oppimateriaaleihin, joihin hänen sukellus-
  luokituksensa oikeuttaa. 
• Liitto tarjoaa seuroille jäsenmaksujen laskutus-
  palvelun, jossa se laskuttaa jäsenmaksut seuran 
  jäseniltä ja tilittää niistä seuran osuuden seuralle. 
  Palvelua käytti 19 seuraa vuonna 2020. 
• Liiton jäsenyhdistyksillä on voimassa vapaaehtois-
  -työntekijöiden tapaturmavakuutus ja toiminnan 
  vastuuvakuutus. Liitto tarjoaa tämän Tuplaturva-
  vakuutuksen seuroille jäsenetuna. 
• Seurat voivat tilaisuuksissaan esittää musiikkia 
  ilman tekijänoikeuskorvauksia liikunnan ja urheilun  
  Teosto ja Gramex -lajiliittosopimusten mukaisesti. 

• Liitto tukee kattavia hylkytietoja sukeltajille antavan  
  Hylyt.netin toimintaa. 
• Sukeltaja-lehti on jokaisen jäsenyyden piiriin 
  kuuluvan sukeltajan jäsenetu. 
• Viking Line tarjoaa matkoja erikoishintaan Liiton 
  jäsenseurojen jäsenille. 
• Liitto tarjoaa jäsenilleen kompressorien ilmanlaadun  
  analysointipalvelua edulliseen jäsenetuhintaan. 
• Jäsenseuroissa toimivat DAN-ensiapukouluttajat 
  voivat vuokrata Sukeltajaliiton ensiapukoulutus-
  kalustoa edulliseen jäsenetuhintaan. 
• Vaihtuvat yhteistyökumppaneiden kautta tulevat   
  kampanjat ja tarjoukset. 

Suoritetut sukelluskoulutukset 2020

LAITESUKELLUKSEN 
PERUSKURSSI 196

KOULUTTAJA- JA 
OHJAAJAKOULUTUS 127

TEKNIIKKASUKELLUS-
KOULUTUS 115

LAITESUKELLUKSEN 
MUU PERUSLINJAN 
KOULUTUS 108

TAITOKOULUTUS 79

ENSIAPUKOULUTUS 31

SNORKKELISUKELLUS-
KOULUTUS 27

VAPEPA-SUKELTAJAKOULUTUS 22

VAPAASUKELLUSKOULUTUS 2 
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Ensiapukoulutusvaliokunta

Ensiapukoulutusvaliokunnan tavoitteena on kehittää sukel-
tajille sovellettua ensiapukoulutusjärjestelmää ja järjestää 
ensiapukouluttajakoulutusta. 

Valiokunta kokoontui vuonna 2020 kolme kertaa 
Teams-ympäristössä koronarajoitusten vuoksi.

Euroopan elvytysneuvosto ja Suomen elvytysneuvosto an-
toivat suosituksen, jonka mukaan puhalluselvytyskoulutusta ei 
tule järjestää pandemian vuoksi. Tämä yhdessä muiden koron-
arajoitusten kanssa rajoitti ensiapukoulutuksen järjestämistä ja 
esti ensiapukouluttajakurssien pitämisen.

DAN-ensiapukoulutusmateriaaleja päivitetään ja valio-
kunta osallistuu aktiivisesti suomenkielisen materiaalin 
tuottoon.

Valiokunnan haasteena on saada seurat kiinnostumaan 
ensiapukoulutuksesta ja lähettämään oppilaita DAN-ensi-
apukouluttajakurssille.

Harri Mäkitalo, puheenjohtaja

Laitesukellusvaliokunta 
Laitesukellusvaliokunnan tehtävänä on ylläpitää laitesu-
kellusharrastuksen asiantuntijuutta seuraamalla uusimpia 
opetusmenetelmiä ja perehtymällä sukellustekniikan ja 
-menetelmien kehitykseen. Se kehittää ja ylläpitää Sukelta-
jaliiton laitesukelluskoulutusohjelmia, vastaavia kurssima-
teriaaleja ja tukee aktiivisesti seuroja koulutuskyvykkyyden 
luomisessa ja ylläpidossa. Valiokunta pyrkii myös enna-
koimaan toimintaympäristön muutoksia ja kehittämään 
toimialueensa sisältöjä muutosten edellyttämällä tavalla.

Vuoden 2020 päätavoitteena oli EUF-sertifiointiin 

Valiokunnan kokoonpano
Harri Mäkitalo, puheenjohtaja, tiedotus
AnneRäisänen-Sokolowski, sukelluslääketiede,  
  onnettomuustutkinta, TYKS, DAN Regional  
  Training Coordinator
Riikka Keto-Timonen
Ari-Pekka Arponen

tähtäävän projektin läpivienti ja sertifikaatin saaminen. 
Sertifiointiin valmistauduttiin joulukuussa 2019 toteutetun 
sisäisen arvioinnin havaintojen pohjalta. Sertifiointiaudi-
tointi saatettiin menestyksekkäästi päätökseen 5.10.2020.

Helmikuussa valiokunta oli mukana GoExpo-messuilla 
ja järjesti lauantaina 29.2. messujen yhteydessä kouluttaja-
tapaamisen.

MATERIAALITYÖ
Laitesukellusvaliokunnan materiaalityöryhmä jatkoi julkais-
tujen kurssien sisältöjen rikastamista ja uusiin kurssijulkai-
suihin tähtäävää sisällöntuotantotyötä. Useiden kurssien 
sisältöjä päivitettiin ja rikastettiin palautteen ohjaamana. 
Kurssien järjestämisohjeita päivitettiin tarpeen, saadun 
palautteen ja kansainvälisissä standardeissa tapahtuneiden 
muutosten mukaan. 

Työryhmä julkaisi laitesukelluskokeilun sekä Gas Blen-
der- ja kuivapukukurssien oppimateriaalit. Täysin uutta 
kurssitarjontaa syntyi tekniikkasukelluspuolelle Side-
mount-kurssin muodossa. 

Vuoden kuluessa otettiin käyttöön laatujärjestelmää 
tukevia seurantatyökaluja sekä saatettiin päätökseen Liiton 
jäsenrekisterin ja Dyykki-oppimisalustan integraatio. 

KOULUTUKSET
Vuoden 2019 alussa käyttöönotettua kouluttajakoulutuksen 
uutta toimintamallia pystyttiin ensimmäisen kerran sovelta-
maan täysimittaisesti käytäntöön vuonna 2020, kun CMAS 
M3 -kouluttajien määrä oli noussut riittävän suureksi alu-
eellisten ja paikallisten kouluttajakurssien järjestämiseksi. 
CMAS One Star Instructor -kursseja järjestettiin eri puolilla 
Suomea kahdeksan Tämän lisäksi laitesukellusvaliokunta 
järjesti yhden valtakunnallisen CMAS One Star Instructor 
-kurssin, jonka yhteydessä järjestettiin sertifiointiprosessiin 
kuuluva auditointi. 

Erillisiä täydennyskoulutuksia lähikouluttajasta CMAS 
M1 -kouluttajaksi ei järjestetty, mutta täydennyskoulutuk-
sia suoritettiin CMAS One Star Instructor -kurssien yhtey-
dessä siten, että osallistujien koulutuksesta luettiin hyväksi 
ne osuudet, jotka he olivat suorittaneet jo lähikouluttaja-
kurssin yhteydessä. Näiltä kursseilta valmistui yhteensä  
27 uutta CMAS M1 -kouluttajaa. 

CMAS Two Star Instructor -kursseja järjestettiin eri puo-
lilla Suomea neljä Lisäksi järjestettiin kaksi crossover-kou-
lutusta toisten koulutusjärjestöjen laitesukelluskouluttajille. 
CMAS M2 -kouluttajia valmistui näiltä kursseilta yhteensä 
11. 

CMAS Three Star Instructor -koulutus tapahtuu oma-
toimisena opiskeluna ja täydennyskoulutusten, CMAS M1 
-kurssien ja CMAS M2 -kurssien yhteydessä suoritettuna 
käytännön harjoitteluna. Uusia CMAS M3 -kouluttajia 
valmistui yhteensä kuusi. 

Laitesukelluksen liittokouluttajien koulutus tapahtuu 
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Nuorisovaliokunta 
Nuorisovaliokunnan vuosi koostui koulutuksista ja tapah-
tumista. Vuosi alkoi aktiivisena, mutta koronarajoitusten 
suljettua uimahalleja ja urheilukeskuksia tapahtumia piti 
perua.

Vuoden aikana järjestettiin kaksi norppaohjaajakurssia ja 
snorkkelisukelluskouluttajakurssi. Ensimmäinen norppa-
ohjaajakurssi ehdittiin pitää juuri ennen koronarajoitusten 
alkua osallistujamäärältään normaalinkokoisena (15 op-
pilasta). Toinen norppaohjaajakurssi ja snorkkelisukellus-
kouluttajakurssi olivat pienimuotoisia paikallisia kursseja 
(yhteensä seitsemän oppilasta). Nämä kurssit pidettiin 
kesällä koronarajoitusten kevennyttyä. 

Helmikuun alussa vierailtiin Helsingin Sea Lifessa 14 
henkilön voimin. Helmikuun lopussa nuorisovaliokunta 
järjesti GoExpo 2020 -messuilla snorkkelisukellusnäy-
töksen, johon osallistui kaksi ohjaajaa ja kaksi norppaa. 
Näytös keräsi paljon yleisöä. 

Nuorten laitesukellusleiri Melqqu 2020 jatkoi Melq-
qu-leirien perinnettä yksipäiväisenä juhannuksen jälkeen 
ja koronaturvallisuuden huomioiden. Osallistujamäärä jäi 
pieneksi, 11 henkilöön, mutta päivä oli onnistunut.

Valiokunta on työstänyt oppimateriaalia Dyykki-op-
pimisympäristöön. Muun muassa norppaohjaajakurssin, 
snorkkelisukelluskouluttajakurssin ja snorkkelisukelluksen 
peruskurssin materiaalia on siirretty alustalle. 

Vesisankarit-kiertue on ollut koronarajoitusten alettua 
pysähdyksissä lukuun ottamatta sosiaalisen median vies-
tintää ja vaikuttamista. Samoin Tähtiseuroille tarkoitettu 
seminaari siirrettiin vuodelle 2021.

Valiokunta piti yhdeksän kokousta, joista yhden lähiko-
kouksena.

Irene Savolainen, puheenjohtaja

Valiokunnan kokoonpano
Harri Nieminen, puheenjohtaja 
Marcin Dobrucki, tekniikkasukellus, e-oppiminen 
Pentti Hartikainen, e-oppiminen 
Tommi Hartman, liittokouluttajat 
Marko Niinistö, e-oppiminen 
Timo Ovaskainen, erityisryhmät 
Perry Suojoki, liittokouluttajat ja tekniikkasukellus

omatoimisena opiskeluna ja CMAS M3 -koulutuksen ja 
muiden kouluttajakurssien yhteydessä suoritettuna käytän-
nön harjoitteluna. Vuonna 2020 valmistui yksi liitto- 
kouluttaja.

VIESTINTÄ
Valiokunnan toimintaa ohjattiin ja suunniteltiin kuukau-
sittain järjestetyissä Teams-tapaamisissa. Näihin tapaami-
siin osallistui myös Sukeltajaliiton hallituksen edustaja. 
Varsinaisten kokousten lisäksi järjestettiin useita tiettyyn 
teemaan keskittyneitä Teams-tapaamisia, joissa valmisteltiin 
päätösasioita valiokunnan kokouksiin.

Sisällöntuotantoryhmän työtä ohjattiin Teams-tapaami-
silla, joita vuoden kuluessa järjestettiin kesätaukoa lu-
kuun ottamatta viikoittain. Materiaalityöryhmä kokoontui 
suunnittelutapaamiseensa 10.11. ja liittokouluttajat 18.11., 
molemmat Teamsissa.

Kouluttajaposti julkaistiin 11 kertaa vuoden 2020 
aikana. Näin Kouluttajapostille asetettu tavoite julkaisuti-
heydessä saavutettiin. Lisäksi valiokunnan tiedottamisessa 
hyödynnettiin Sukeltajaliiton CMAS-kouluttajien suljettua 
Facebook-ryhmää.

Syksyllä tehtiin koulutustarvekysely, jolla kartoitettiin 
seurojen tarpeita ja toiveita vuoden 2021 koulutuksiin 
liittyen. Koulutustarvekysely on jatkossa tarkoitus toteuttaa 
vuosittain.

Harri Nieminen, valiokunnan puheenjohtaja
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Valiokunnan kokoonpano
Irene Savolainen, puheenjohtaja, e-oppiminen
Heli Kylén
Ilona Lindström
Oona Tuuri
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Vapepa-valiokunta
Vapepa-valiokunta kokoontui vuonna 2020 kahdeksan 
kertaa etäyhteydellä.

Koronarajoitukset eivät vaikuttaneet itse valiokunnan 
toimintaan juurikaan, mutta keväälle suunniteltu valtakun-
nallinen Vapepa-sukeltajakurssi Kuopiossa siirtyi syk-
syyn. Saimme järjestettyä sen loppujen lopuksi 25.−27.9. 
voimassa olevat koronarajoitukset ja ohjeistukset huomi-
oiden. Alun perin kevään kurssille oli ilmoittautunut yli 
20 kurssilaista, mutta syksylle saatiin mukaan enää vain 
puolet tästä määrästä. 

Valiokunta järjesti ensimmäisen Vapepa-erikoissukelta-
jakurssin e-oppimisympäristössä tekniikka- ja luolakoulu-
tetuille sukeltajille. Kurssin jälkeen saimme perustettua 
valtakunnallisen hälytysryhmän, jonka tarkoituksena on 
auttaa viranomaisia erilaisilla kadonneen henkilön etsintä-
tehtävillä, jotka suuntautuvat syviin kohteisiin tai luolastoi-
hin. Viranomainen voi hälyttää ryhmän avukseen tilanteis-
sa, joissa heidän omat resurssinsa tai koulutus eivät riitä tai 
turvaohjeet eivät mahdollista tehtävän suorittamista.

Ryhdyimme Liiton toimiston kanssa suunnittelemaan 
ulkopuolisen rahoituksen hakemisesta Vapepa-sukellus-
toimintaan. Tavoitteena on saada rahoitus vuodesta 2022 
lähtien, niin että voisimme kattaa toiminnan kulut koko-
naisuudessaan Liiton ulkopuolisella rahalla.

Sami Kuivainen, puheenjohtaja
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Valiokunnan kokoonpano
Sami Kuivainen, puheenjohtaja, viranomaisyhteistyö, 
  tiedottaminen
Erno Olkkonen, varapuheenjohtaja, koulutusmateriaali
Ari-Pekka Arponen, Vapepan keskustoimikunta
Tapani Kallioniemi, Vapepa-erikoissukellusryhmä
Timo Ovaskainen, sihteeri

Turvallisuusvaliokunta
Turvallisuusvaliokunta analysoi Sukeltajaliitolle toimitetut 
tapahtumaraportit, joita tehdään sukellusonnettomuuksista 
ja läheltä piti -tilanteista. Valiokunta tiedottaa analyyseistä, 
ja osallistuu niistä johdettavien oppien siirtämiseen sukel-
lustoimintaan.

Valiokunta osallistuu sukelluksen Turvaohjeen päivitys-
työhön. 

Valiokunta osallistuu yhdessä Vapepa-valiokunnan kans-
sa poliisiohjeistuksen tukeminen.

Koronarajoitusten vuoksi kaikki tapahtumat olivat 
tauolla.

Matti Anttila, puheenjohtaja
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Valiokunnan kokoonpano
Matti Anttila, puheenjohtaja, tiedotus, viranomais-
     yhteistyö
Harri Mäkitalo, sukelluslääketiede, onnettomuus-
  tutkinta, DAN- ja Merivoimat-yhteyshenkilö
Jouni Piispanen, varapuheenjohtaja, viranomais-
  toiminta
Anne Räisänen-Sokolowski, sukelluslääketiede, 
  onnettomuustutkinta, DAN- ja TYKS-yhteyshenkilö
Thomas Stenius, viranomais- ja sukellusammattilais-
  yhteistyö
Mikko Vikkula, tiedotus, www, turvaohjeet
Jere Mäki-Patola, asiantuntija, turvaohjeet, 
  onnettomuustutkinta
Susan Wallenius, turvaohjetyö



24 25

Suke l ta ja l i i t to  ry :n  VUOSIKERTOMUS 2020

Urheiluvaliokunta
 
Urheiluvaliokunnassa ovat edustettuna räpyläuinti, vapaasukellus, sukelluska-
lastus ja uppopallo. Kullakin lajilla on oma lajiryhmänsä. Urheiluvaliokunnan 
toiminta haki vielä muotoaan, koska eri lajien valiokuntien yhdistämisestä oli 
takana vasta yksi vuosi. Vuoden 2020 aikana päädyttiin siihen, että lajiryh-
missä käsitellään käytännössä lähes kaikki lajikohtaiset asiat ja valiokunnan 
tasolla vain yhteiset kaikkia lajeja koskevat asiat. 

Vuonna 2020 yhteisinä asioina valiokunnassa olivat mm. valiokunnan 
toiminnan suunnittelu, lajien yhteiskisojen suunnittelu ja Liiton kilpailu-
sääntöjen päivitys. Tavoitteena on pitää lajien ensimmäinen yhteinen SM-kisa 
Tampereella, kun se koronatilanteen vuoksi on mahdollista. 

Koska räpyläuinti, uppopallo ja talvikaudella vapaasukellus ovat allaslajeja, 
koronatilanteen vuoksi erityisesti uimahallien sulkemiset sekä kisojen peruun-
tumiset vaikuttivat sekä harjoittelemiseen että kisaamiseen merkittävästi.

Urheiluvaliokunta piti kolme kokousta sekä käsitteli asioita lisäksi Teamsis-
sä ja sähköpostitse. 

Timo Pöntinen, puheenjohtaja

Sukelluskalastus
Sukelluskalastuksen kansainvälinen kilpailuvuosi 2020 
meni koronan vuoksi pieleen. Väliin jäivät niin kovalla 
työllä ansaitut Sardinian EM-kisat kuin muutkin arvokisat 
Tanskassa ja Norjassa.

Sen sijaan kotimaassa pääsimme uusilla turvajärjeste-
lyillä viemään kesällä ja syksyllä kaikki halutut kilpailut 
hienosti läpi. Sukelluskalastusta harrastetaan ulkona ja 
luonnostaan aika pitkillä etäisyyksillä.

Lajiryhmä piti vuoden aikana kaksi lähikokousta. Pää-
kokous pidettiin maaliskuussa Raumalla ja toinen kokous 
SM-kisojen yhteydessä Kuopiossa.

Vuoden hienoimpana valopilkkuna olivat ensimmäiset 
sisävesillä käydyt SM-kisat. Nämä Kuopion Suvasvedellä 
käydyt mittelöt keräsivät mukaan ison joukon uusia tut-
tavuuksia ja siten lisäävät varmasti innostusta lajiin siihen 
hienosti soveltuvissa järvissämme.

Suunnitelmissa on jatkaa kisaamista järvissä ja jopa suu-
remman kansainvälisen kilpailun järjestämistä sisävesillä.

Odotamme innolla 2021 kautta!

Antti Olin, lajiryhmän vetäjä

Lajiryhmän kokoonpano
Antti Olin, lajiryhmän vetäjä
Kim Jaatinen, ympäristöasiat
Ville Lahikainen, kilpailutoiminta, turvallisuus
Joni Onnela, koulutus
Mikael Raitokari, nuoriso
Tapio Salakari, tiedotus, tulospalvelu, lajiesittelyt
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Räpyläuinti
Räpyläuimareiden määrä kasvoi, vaikkakin koronan vuoksi 
valmennustoiminta ja harrastustoiminta oli haasteellista. 
Alueilla ja kaupungeilla oli koranarajoituksia riippuen 
koronan leviämisasteesta: osalla paikkakunnista uimahallit 
sulkeutuivat ja osalla uimarit pääsivät muuten rajoitetusti 
harjoittelemaan.

Kilpailutoiminta, sekä kansainväliset GP- ja MM-, 
EM-arvokilpailut että kotimaan Finnish Openit peruttiin. 
Kansalliset uintikilpailut olivat osittain syksyn aikana 
mahdollisia rajoituksien salliessa, eli räpyläuinnin lajeja 
pystyttiin uimaan joissakin Uimaliiton uimakilpailujen 
yhteydessä omine startteineen.

Räpyläuimareiden leiritoiminta oli kokonaan  
pysähdyksissä.

Marras-joulukuussa järjestettiin kansainvälinen verkko-
koulutus, CMAS World Finswimming Trainers Congress. 
Suomesta koulutukseen osallistuivat Jasmine Pajari ja Laura 
Lähteenkorva Tampereen Urheilusukeltajista ja Ville Koti-
kuusi Kouvolan Uimareista.

Vuodesta 2021 toivomme sekä valmennuksellisesti 
(harjoitukset ja leirit) että kilpaitutoiminnan osalta normaa-
limpaa vuotta.

Marja-Liisa Kotikuusi, lajiryhmän vetäjä

Lajiryhmän kokoonpano
Marja-Liisa Kotikuusi, lajiryhmän vetäjä, valmennus, 
  tiedotus
Antero Hammar, valmennus, maajoukkue
Ville Kotikuusi, muut erikseen sovittavat tehtävät
Jussi Leino, valmennus
Jasmine Pajari, tiedotus
Riikka Purho, valmennus
Kalevi Turkka, muut erikseen sovittavat tehtävät
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Uppopallo
Kauden 2019−2020 uppopallosarjat jouduttiin kes-
keyttämään keväällä koronarajoitusten vuoksi. Kauden 
2020−2021 sarjoista saatiin pelattua syksyllä yksi osatur-
naus. Naisten maajoukkue osallistui PM-kilpailuun Sta-
vangerissa, Norjassa ja sijoittui kolmanneksi. Kultaa voitti 
Norja ja hopeaa Ruotsi. 

Hannu Ahonen, lajiryhmän vetäjä

Lajiryhmän kokonpano
Hannu Ahonen, lajiryhmän vetäjä, aikuisten 
  maajoukkueet 
Jani Mäkinen, nuorisovastaava 
Janek Ploompuu, sarjapäällikkö 
Olli Väisänen 
Jani Mäkinen, Sauli Rautiainen, 
  nuorten maajoukkueen valmentajat 
Heli Koskinen, Kira Suomalainen, 
  naisten maajoukkueen valmentajat 
Miesten maajoukkue ei ole järjestäytynyt.
 

Vapaasukellus
Vapaasukelluksen vuoden 2020 toiminta painottui tiedo-
tukseen, koulutukseen ja avovesileirien järjestämiseen. 

Suomessa AIDA-kouluttajat järjestivät useita AIDA2- 
ja AIDA3-tason vapaasukelluskoulutuksia eri puolilla 
Suomea. AIDAn koulutusmateriaalit ovat nyt sähköisinä 
verkossa. Kurssilaiset suorittavat laajentuneesta teoriaosuu-
desta huomattavan osan itseopiskeluna netissä ennen kurs-
sia. Viime vuosina monet kansainväliset sukellusjärjestöt 
AIDAn ja CMAS:n lisäksi ovat ottaneet vapaasukelluksen 
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Lajiryhmän kokoonpano
Timo Pöntinen, lajiryhmän vetäjä, AIDA-koulutus-
  toiminnan koordinointi, turvallisuus, leirit 
Mikko Pöntinen, maajoukkuetoiminta, valmennus,  
  AIDAn kansainväliset asiat 
Salla Hakanpää, pääkaupunkiseudun 
  vapaasukellustoiminta 
Paula Hietanen, lajien välinen yhteistyö ja niihin 
  liittyvät tapahtumat 
Simo Kurra, Freediving Senior Adviser, AIDA 
  kouluttajien kouluttaja, IT-asiat 
Laura Lehtiaho, valmennuksen kehittäminen 
Mikko Niemeläinen, pääkaupunkiseudun 
  vapaasukellustoiminta 
Viljami Tabell, nuorisotoiminta, lajien välinen 
  yhteistyö 
Kaj Toivola, AIDA tuomaritoiminta

Kilpailutuloksia
Sukeltajaliitto järjestää kilpailutoimintaa uppopallossa, 
vapaasukelluksessa, räpyläuinnissa, sukelluskalastuksessa, 
laitesukellustaidoissa ja sukelluskuvauksessa. Vuonna 2020 
suurinta osaa kilpailuista ei voitu järjestää koronarajoitus-
ten sulkiessa uimahallit. Myös suurin osa kansainvälisistä 
kilpailuista peruttiin.

Tuloksissa ilmoitetaan kolme parasta sijoitusta ja kan-
sainvälisissä kilpailuissa lisäksi suomalaisten sijoitukset.

SUKELLUSKALASTUS
Sukelluskalastuksen SM-kilpailut järjestettiin Kuopion 
Suvasvedellä 24.−25.7. Kuopion Urheilusukeltajat ry:n 
isännöimänä. SM-kilpailut järjestettiin ensimmäistä kertaa 
sisävesillä. Kilpailuun osallistui 33 sukelluskalastajaa.

Tulokset
1. Eliel Kilkki, Sukellusseura Calypso ry
2. Kim Jaatinen, Sukellusseura Calypso ry
3. Matti Pyykkö, Team Kampela ry

UPPOPALLO
Uppopallon PM-kilpailut pidettiin Stavangerissa, Norjassa 
28.2−1.3. Suomesta kilpailuun osallistui naisten maajoukkue.

Tulokset
1. Norja
2. Ruotsi
3. Suomi
4. Tanska

SUKELLUSKUVAUS
Sukeltajaliitto järjesti Sukelluskuvauksen PM-kilpailut marras-jou-
lukuussa. Järjestämisvuoro kiertää Pohjoismaiden kesken. 
Kilpailuun osallistui 35 valokuvaajaa yhteensä 453 kuvalla.

Tulokset
1. Pekka Tuuri, Suomi
2. Niklas Nilsson, Ruotsi
3. Johan Sundelin, Ruotsi
…………
6. Tommi Pasanen
10. Patrik Grönqvist
13. Ari Nieminen
15. Tiina Törmänen
22. Ari Linna
24. Teemu Lakka
26. Jukka Repo
28. Juhani Väihkönen
29. Pauli Sorsakari
32. Roni Lipponen

Antidoping
Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n tarjoaman 
Puhtaasti paras- verkkokoulutuksen suoritti vuonna 2020 
viisi urheilijaa. Koulutuksen kertausosion suoritti 15 ur-
heilijaa. Koulutuksessa urheilijat ja heidän tukihenkilönsä 
oppivat ja varmistavat ajantasaiset tiedot antidopingasioista. 
Sukelluslajeissa tehtiin vuonna 2020 kuusi dopingtestiä. 
Testit tehtiin uppopallossa.

mukaan koulutusjärjestelmäänsä. Tämä näkyy erityisesti 
etelän maiden kaupallisissa sukelluskeskuksissa lisäänty-
neenä tarjontana. 

Sukeltajaliitolta on saatavissa myös CMASn vapaasukel-
luskisalisenssi, mutta vielä ei CMAS-kisoihin ole suomalai-
sia juuri osallistunut.

Vapaasukelluksessa yhteistyö on tiivistä valiokunnan 
lajiryhmän, lajin valtakunnallisen erikoisseuran Freediving 
Team of Finland ry:n ja paikallisten seurojen vapaasukel-
lustoiminnan kesken. Tämä helpottaa valiokunnan koordi-
nointityötä, koska kanssakäyminen on säännöllistä ja lajia 
ja sen toimintaedellytyksiä kehitetään yhdessä. 

Vapaasukelluksen SM-kisat jouduttiin perumaan korona-
rajoitusten vuoksi ja allaslajien MM-kisat siirrettiin vuodelle 
2021. Näin ollen vuodelta 2020 ei kisatuloksia ole  
kerrottavana.

Kesällä järjestettiin vakiintuneeseen tapaan kaksi valta-
kunnallista avovesileiriä Päijänteen Kinisselällä koronarajoi-
tuksia noudattaen. 

Timo Pöntinen, lajiryhmän vetäjä
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Vuosi 2020 oli Sukeltajaliiton 64. toimintavuosi. 
Liiton jäsenenä oli 147 seuraa, joiden jäsenmäärä 
vuoden lopussa oli 8 185 henkilöä. Liitolla oli 
vuoden lopussa 369 henkilöjäsentä ja kymmenen 
yhteisöjäsentä. 
Seuroista kuusi on mukana Olympiakomitean Tähtiseuraohjelmassa.

UUSIMAA 
• Arctic Diver’s Club Helsinki ry
• Aurelia Divers ry
• Biosukeltajat ry
• Bona Diving Team ry
• Cetus Espoo ry, Cetus Esbo rf 
• Tammisaaren urheilusukeltajat Piraya ry,  
   Ekenäs sportdykare Piraya rf
• Espoon Dyykkarit ry
• Espoon Urheilusukeltajat ry
• Finnairin Sukeltajat ry
• Freediving Team of Finland ry
• Hyvinkään Urheilusukeltajat ry
• Karkkilan Urheilusukeltajat ry
• Keski-Uudenmaan Sukeltajat ry 
• Lohjan Urheilusukeltajat ry
• Loviisan Merisukeltajat ry

• Marine Iquanas ry
• Merisukeltajat ry
• MH-SpoDA ry
• Moonlight Divers ry
• Urheilusukelluskerho Murena ry, 
   Sportdykarklubben Murena rf
• Najadit ry
• Nesteen Sukeltajat ry
• Nousu ry
• Nurmijärven Uinti ry
• Partiosukeltajat ry
• Polyteknikkojen Sukelluskerho Kupla ry
• Sipoon Sukeltajat, Sibbo Dykare ry 
• Sub Aqua Club Marinus ry
• Sub-Aqua Club Barracuda ry
• Sukellusseura Calypso ry
• Sukellusseura Hydromania ry

• Sukellusseura H2o ry
• Sukellusseura Plutot PD ry
• Sukeltajat ry
• Syväsukeltajat ry
• Team Kampela ry
• Tekninen Sukellusseura Nessie ry
• The Finnish Sealions ry
• Topdive ry
• Tres Dyckers sukellusseura ry
• Urheilusukeltajat ry
• Valkon Vapaaehtoinen Palokunta ry / 
   sukellusryhmä
• Vantaa Divers ry
• Voimasukeltajat ry 
• Vuosaaren vapaaehtoinen palokunta     
   Vuosaaren VPK ry
• Yleisradion Sukelluskerho

LAPPI
• Inarin Urheilusukeltajat ry
• Job-Divers ry
• Kemin Urheilusukeltajat ry
• Kittilän Vapaaehtoinen Palokunta Ry /  
   Sukellusjaos
• Midnight Divers ry
• Paihneenalentajat ry
• Rovaniemen Urheilusukeltajat ry
• Sodankylän Urheilusukeltajat ry
• Tornionlaakson Sukellusseura ry
• Tornion Urheilusukeltajat ry 

POHJOIS-POHJANMAA
• Mursut ry
• Nivalan Sukeltajat ry
• Oulun Vesimiehet ry
• Pudasjärven Sukeltajat ry
• Sukellusseura Ahti ry
• Ylivieskan Urheilusukeltajat ry

KESKI-POHJANMAA
• Kokkolan Urheilusukelluskerho Merisaukot ry
• Urheilusukelluskerho Kaskelotti ry

POHJANMAA
• Kristiinan Urheilusukelluskerho Aquanaut ry, 
   Kristinestads Sportdykarklubb Aquanaut rf
• Pietarsaaren Urheilusukeltajat Diving 80 ry
• Bothnia Gulf Divers -82 ry
• Delfin ry
• Närpes Sportdykare SCUBA 77 rf

ETELÄ-POHJANMAA
• Divers Club Alavus ry
• Kauhajoen Sukeltajat ry
• Lakeuden Sukeltajat ry
• Suupohjan Sukeltajat ry
• Ähtärin Sukeltajat ry

KESKI-SUOMI
• Keuruun Urheilusukeltajat ry
• Jokilaakson Pasurit ry
• Jokilaakson Urheilusukeltajat ry
• Jyväskylän Delfiinit ry
• Jyväskylän Sukeltajat ry
• Sammakot ry
• Tekniikkasukellus Äänekoski ry

KAINUU
• Kainuun Urheilusukeltajat ry
• Sukellus-Hossa ry

POHJOIS-SAVO
• Fire Divers, Kuopio ry
• Kuopion Urheilusukeltajat ry
• Leppävirran Urheilusukeltajat ry
• Suonenjoen Urheilusukeltajat ry
• Sukellusseura Vesihiisi ry

ETELÄ-SAVO
• Mikkelin Urheilusukeltajat ry
• Pieksämäen Urheilusukeltajat ry
• Savonlinnan Urheilusukeltajat ry

POHJOIS-KARJALA
• Joensuun Laitesukeltajat ry
• Joensuun Urheilusukeltajat ry
• Keski-Karjalan Sukeltajat ry
• Lieksan Sukeltajat ry
• Nurmeksen Urheilusukeltajat ry
• Puhoksen Sukeltajat ry 

ETELÄ-KARJALA
• Imatran Urheilusukeltajat ry
• Parikkalan Sukeltajat ry
• Saimaan Norpat Urheilusukellusseura ry
• Lappeenrannan Uimarit ry/ räpyläuintijaos

SATAKUNTA
• Kankaanpään Urheilusukeltajat ry
• Kauttuan Vesisukelluskerho ry
• Kokemäen Kova-Väki Urheilusukellus ry
• Merikarvian V.P.K. ry
• Porin Urheilusukeltajat ry
• Rauman Laitesukeltajat ry
• Raumanmeren Sukelluskerho ry

PIRKANMAA
• Ask Hepula ry
• Club Aquarius ry
• Hämeenkyrön Vapaaehtoinen 
   Palokunta ry / Sukellusjaos
• Kangasalan vapaaehtoinen 
   palokunta ry / Sukellusosasto
• Kyröskosken Vapaaehtoinen 
   Palokunta ry / Sukellusjaos

• Mäntän Seudun Urheilusukeltajat Vesikot ry
• Nokian Urheilusukeltajat ry
• Parkanon VPK:n sukellusosasto ry
• Rauma-Repola Diving Club ry
• Scuba Libre ry
• Tammerfors Vrakdykarna ry
• Tampereen Palolaitoksen Sukeltajat ry
• Tampereen Urheilusukeltajat ry
• Teiskon Vapaaehtoinen Palokunta ry /    
   sukellusosasto
• Valkeakosken Urheilusukeltajat ry

VARSINAIS-SUOMI
• Aboa Aquanauts ry
• Borstö Club ry
• DC Diving ry
• Pargas Tumlare ry
• Rannikkosukeltajat ry
• Saaristomeren Sukeltajat ry
• Salon Toverit / Sukellusjaos ry
• Sukellusseura Iku-Turso ry
• Sukellusseura Seoskaasu ry
• Sukellusseura Simppu ry 
• Team Seksmiilar ry
• Vakka-Suomen Urheilusukeltajat ry

KANTA-HÄME
• Forssan Seudun Sukeltajat ry
• Syrjäytyneiden sukeltajien sauna- ja 
   sukellusseura GummiWihta ry
• Hämeenlinnan Sukeltajat ry 
• Riihimäen Urheilusukeltajat ry 

PÄIJÄT-HÄME
• Heinolan Pursiseura ry / sukellusjaos
• Lahden Urheilusukeltajat ry
• Lahden Uimaseura ry
• Sukellussuunnistajat ry

KYMENLAAKSO
• Kotka Divers ry 
• Kouvolan Uimarit ry
• Kouvolan Varuskunnan Urheilijat ry / 
   sukellusjaos
• Sukellusseura Vesikot ry 

El
in

a 
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la

YHTEISÖJÄSENET
• Divers B&B Rannankylä Oy
• Green Water Pro Oy
• Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
• Luonto-osuuskunta Willimieli 
• Saimaan Risteilyt Oy

• Sirius Vapen Handel (Svh)
• Sukelluspalvelu Stella Maria
• Suomalainen Sukelluskoulu
• Tvärminnen eläintieteellinen asema
• Suomen meriarkeologinen seura ry
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Sukeltajaliitto ry:n jäsenseurat 1992-2020

Jäsenmäärä Sukeltajaliitto ry:n seuroissa 1992-2020

Sukupuolikauma Sukeltajaliitto ry:n jäsenseuroissa

Ikäjakauma Sukeltajaliitto ry:n jäsenseuroissa
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Laitesukellusvaliokunta

 

Tulot
Menot

Yhteensä

8 110
16 380
-8 270

4 751
8030

-3 279

3 677
10 342
-6 665

Turvallisuusvaliokunta Tulot
Menot

Yhteensä

0
400

-400

0
0
0

0
163

-163

Ensiapukoulutusvaliokunta Tulot
Menot

Yhteensä

4 500
6 000
-1 500

0
306

-306

0
403

-403

Vapepa-valiokunta

 

Tulot
Menot

Yhteensä

6 500
7 500
-1 000

4 835
6 035
-1 200

4 480
5 348
-868

Nuorisovaliokunta Tulot
Menot

Yhteensä

18 580
21 070
-2 490

6 005
4 315
1 690

4 946
4 840

106

Urheiluvaliokunta
Sisällä lajiryhmät räpyläuinti, uppo-
pallo, vapaasukellus,sukelluskalastus

Tulot
Menot

Yhteensä

84 620
122 500
-37 880

3 203
17 718

-14 515

70 991
97 938

-26 947

Tiedotustoiminta Tulot
Menot

Yhteensä

3 500
35 900

-32 400

2 709
36 697

-33 988

9 250
40 985
-31 735

Julkaisutoiminta
*erittely alla

Tulot
Menot

Yhteensä

76 500
82 900
-6 400

70 693
75 265
-4 572

90 928
91 160

-232

Hallinto
Poistot hallinnossa

Tulot
Menot

Yhteensä

10 000
340 750

-330 750

7 994
337 764

-329 770

9 562
343 346
-333 784

Kansainvälinen
toiminta

Tulot
Menot

Yhteensä

36 000
42 900
-6 900

0
4 504

-4 504

0
7 437

-7 437

Varainhankinta
Ei sisällä lehden 
tilausmyyntiä

Tulot
Menot

Yhteensä

267 000
28 800

238 200

279 990
38 408
241 582

275 938
34 528
241 410

Avustukset Tulot
Yhteensä

185 000
185 000

175 000
175 000

175 000
175 000

Tilikauden 
tulos

Tulot
Menot

Yhteensä

700 310
705 100

-4 790

555 180
529 042

26 138

644 772
636 490

8 282

Sukeltajaliitto ry         Budjetti   Tilinpäätös      Tilinpäätös 
                       2020    2020                2019

TALOUS

 
 

 Liiton taloudesta
 
• Tulos oli 26 138 euroa ylijäämäinen, kun se vuonna 2019 oli 8 282 euroa ylijäämäinen.  
• Tulokseen vaikutti muun muassa kaikkien kilpalajien arvokilpailujen siirtyminen koronapandemian vuoksi, 
  kokousten siirtyminen etäkokouksiksi sekä matkakulujen väheneminen. 
• Omatoimisen varainhankinnan nettotulos oli 244 087 euroa, kun se vuonna 2019 oli 245 531 euroa.    
• Liiton oma pääoma on 216 514 euroa, kun sen vuonna 2019 oli 190 375 euroa.  
• Liiton taloutta on saatu hyvin tasapainotettua, ja neljän viimeisen vuoden aikana ylijäämää on kertynyt 
  lähes 130 000 euroa paikkaamaan edellisenä neljänä vuonna kertynyttä alijäämää. 
• Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtionavustus oli edelleen 175 000 euroa, samoin kuin 
  vuosina 2017–2019. 
• Liiton suurin yksittäinen tulonlähde olivat jäsenmaksutuotot, jotka olivat 219 670 euroa. Vuonna 2019 
  jäsenmaksuista kertyi tuottoa 220 968 euroa. Liiton jäsenmäärä on edelleen hienoisessa laskussa. 
• Suomen Punainen Risti tuki Vapepa-sukeltajien koulutustoimintaa 4 000 eurolla. 
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Julkaisutoiminta
Tulot
Menot
TULOS

SUKELTAJA-lehti
10 407
65 424
-55 017

koulutusmateriaalit
60 286
9 841
50 445 

yhteensä
70 693 
75 265
-4 572

Julkaisutoiminnassa on oman koulutusmateriaalituotannon 
ja -myynnin lisäksi myös Sukeltaja-lehti
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TASE 

     1.1.-31.12.2020   1.1.-31.12.2019

V A S T A A V A A

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Pysyvät vastaavat yhteensä  

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Tavarat      
Saamiset
Siirtosaamiset    
Saamiset yhteensä    
Rahat ja pankkisaamiset   

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

 
 

    

V A S T A T T A V A A

OMA PÄÄOMA
Edellisien tilikausien ylijäämä   
Tilikauden yli-/alijäämä   

Oma pääoma yhteensä    

PAKOLLISET VARAUKSET 
Eläkevaraukset     

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma
  Ostovelat     
  Muut velat     
  Siirtovelat     
Lyhytaikainen vieras pääoma   

VASTATTAVAA    

BUDJETTIVERTAILU – TILINPÄÄTÖS 2020

   

2 235,65
2 235,65

38 577,97

24 127,37
24 127,37

282 504,21

345 209,55

347 445,20

1 676,74 
1 676,74 

40 289,98

17 996,94 
17 996,94

292 960,64

351 247,56 

352 924,30 

182 093,02
8 282,25

190 375,27

17 645,00

66 185,89
4 645,65

68 593,39
139 424,93

347 445,20

190 375,27
26 138,43 

216 513,70
 
 

16 985,00 

43 633,53 
4 255,99 

71 536,08 
119 425,60 

352 924,30

VASTAAVAA
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TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS 

Sukeltajaliitto ry, Finska dykarförbundet rf:n jäsenille 

Olen Sukeltajaliitto ry, Finska dykarförbundet rf:n valitsemana toiminnantarkastajana suorittanut 
yhdistyksen toiminnantarkastuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020. Tilinpäätös sisältää taseen, 
tuloslaskelman ja liitetiedot. 

Hallituksen vastuu 

Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että he antavat oikeat ja 
riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. 
Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on 
luotettavalla tavalla järjestetty. 

Toiminnantarkastajan velvollisuudet 

Toiminnantarkastajan tehtävä on arvioida yhdistyksen hallinnon järjestämistä, kirjanpidon ja 
tilinpäätöksen yleistä asianmukaisuutta sekä jäsenten yhdenvertaisen kohtelun toteutumista. 
Toiminnantarkastus suoritetaan yhdistyksen toimintaan nähden riittävässä laajuudessa. 
Toiminnantarkastajan on annettava tarkastuksestaan kirjallinen toiminnantarkastuskertomus 
tilinpäätöksestä päättävälle yhdistyksen kokoukselle. 

Jos tarkastuksessa on ilmennyt, että yhdistykselle on aiheutunut vahinkoa tai yhdistyslakia tai sääntöjä 
on rikottu, siitä on mainittava tarkastuskertomuksessa (yhdistyslaki 38a §). 

Toiminnantarkastuslausunto 

Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 
toiminnantarkastusaineistoa. 

Tarkastuksen perusteella totean, että tilinpäätös perustuu kirjanpitoon ja sisältää olennaisilta osin 
yhdistyksen tuotot, menot, varat, oman pääoman, velat ja yhdistyksen antamat vakuudet. 
Tarkastuksessa en ole havainnut, että yhdistyksen hallituksen jäsen tai toimihenkilö olisi syyllistynyt 
tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhdistystä kohtaan. 

Yhdistyksen hallintoa on hoidettu lain, sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti.  

Tarkastuksessa ei ole ilmennyt sellaista, josta olisi yhdistyslain mukaan tässä tarkastuskertomuksessa 
erikseen mainittava. 

 

Helsingissä maaliskuun 11. päivänä 2021 

 

Jyrki Lukkarinen   
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Julkaisija
Sukeltajaliitto ry
Valimotie 10
00380 Helsinki
www.sukeltaja.fi

https://www.facebook.com/sukeltajaliitto
https://www.instagram.com/sukeltajaliitto/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UCNHCTBMKDawYAm_9Zi04ieQ



