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Takakannen kuva
Eero Marttinen

JOISTA ALLE 
19-VUOTIAITA 1337

Sukellusharrastuksessa jokainen voi  
olla mukana hyvillä mielin. Tämä ja muut 
Sukeltajaliiton noudattamat yhdenvertai-
suuden periaatteet kuvataan Sukeltaja- 
liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuun-
nitelmassa.

https://www.facebook.com/sukeltajaliitto
https://www.instagram.com/sukeltajaliitto/
https://www.youtube.com/channel/UCNHCTBMKDawYAm_9Zi04ieQ
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Puheenjohtajan katsaus
SUKELTAJALIITON 65. toimintavuosi on takana ja jälleen 
poikkeuksellisissa olosuhteissa. Koronapandemia on aaltoillut 
kuluneen vuoden aikana rajoittaen harrastajien ja kilpalajien 
toimintaa. Tämä on näkynyt peruttuina kilpailuina ja vähäise-
nä kurssitarjontana laitesukelluksessa. Eniten lienee kuitenkin 
kärsinyt lasten- ja nuortentoiminta, joka on hyvin riippuvainen 
uimahalleista; hallit ovat olleet pitkiä jaksoja kiinni eri puolella 
Suomea. 

Korona näkyi valitettavasti myös Liiton jäsenmäärän kehityk-
sessä, sillä uusia jäseniä liittyi seuroihin vähemmän kuin ennen 
epidemiaa. Pääsyynä tähän lienee supistunut laitesukelluksen 
perustason kurssien tarjonta. Sukeltajaliiton talous oli kuitenkin 
kuluneena vuonna vakaalla pohjalla tilinpäätöksen näyttäessä 
positiivista tulosta. 

Haasteellisesta ajasta huolimatta Liiton toimintaa kehitet-
tiin määrätietoisesti. Sukeltajaliiton organisaatioon perustettiin 
kaivossukellusvaliokunta ja tiedevaliokunta. Muut valiokunnat 
toimivat mahdollisuuksien mukaan kuten ennenkin yhdistel-
len perinteisiä ja uusia toimintatapoja. Valiokunnat ovat muun 
muassa järjestäneet useita webinaareja jäsenistölle. 

Dyykki-oppimisalustaan julkaistiin uusia kursseja, ja koulu-
tustarjonta on nyt varsin kattava, varsinkin laitesukellus- ja  
Vapepa-toiminnassa. Myös nuorisovaliokunnan materiaalin  
vienti Dyykkiin on aloitettu. 

Vuoden 2021 painopistealueena oli nuorisotoiminta. Kesällä 
pidettiin Raumalla valtakunnallinen norppaleiri, jolle osallistui 
yhteensä viitisenkymmentä norppaa, ohjaajaa ja muuta vapaaeh-
toista. Loppuvuodesta pelattiin Tanskassa uppopallon nuorten 
PM-kisa, joissa meillä oli ensimmäistä kertaa mukana sekä 
poikien että tyttöjen joukkueet. 

Olemme valmistelleet vuonna 2022 Suomessa järjestettävää 
uutta sukelluskalastuksen arvokisaa. Näissä kotikisoissa on mu-
kana myös naisten maajoukkue. Tämä on ensimmäinen kerta, 
kun suomalaiset naiset kilpailevat sukelluskalastuksen arvoki-
soissa.

Suuren yleisön tietoisuuteen levisi keväällä 2021 uutinen 
vapaasukeltaja Johanna Nordbladin uudesta maailmanennätyk-
sestä, joka tehtiin jään alla ilman märkäpukua ja räpylöitä.  
Muita perinteisiä tapahtumia kuluneen vuoden aikana olivat 
muun muassa Aware- ja Diversnight-tapahtumat.

Liiton vaikuttamistyö on ollut monipuolista, ja olemme 
antaneet useita lausuntoja esimerkiksi valmisteilla oleviin 
lakimuutoksiin ja ISO-standardeihin, jotka koskevat rebreat-
her-koulutusta. Näiden lisäksi olemme pyydettäessä antaneet 
lausuntoja yksittäisiin hankkeisiin, jotka koskevat sukeltamista 
Suomessa. Olemme toimineet aktiivisesti asiantuntijaroolissa 
eri viranomaistahojen suuntaan. Sukeltajaliitto on aktiivinen 
kansainvälisessä työssä, ja meillä on useita edustajia eri tehtävis-
sä. Liiton toiminnanjohtaja Sari Nuotio valittiin vuoden aikana 
EUFin pääsihteeriksi.

Sukeltajaliitto on pyrkinyt myös aktivoimaan jäseniään uusilla 
toimintamuodoilla. Esimerkiksi syksyllä järjestettiin Teams- 
tapaamisena puheenjohtajailta, jonka tavoitteena oli helpottaa 
Liiton ja jäsenseurojen hallintojen välistä suoraa kommunikoin-
tia. Tapahtuma tulee saamaan jatkoa vuonna 2022.

DYKARFÖRBUNDETS 65. verksamhetsår är bakom oss 
och återigen i exceptionella förhållanden. Coronapandemin 
har under året fluktuerat och begränsat verksamheten bland 
vanliga och tävlande dykare. Detta har kommit till uttryck 
genom att många tävlingar har inhiberats och genom att 
kursutbudet har varit mindre. Mest lidande har varit barn- och 
ungdomsverksamheten som i hög grad är beroende av simhal-
lar. Dessa har i långa tider varit stängda i olika delar av landet. 

Corona syntes tyvärr också i antalet medlemmar i förbun-
det. Nya medlemmar kom med i klubbarna i mindre utsträck-
ning än före pandemin. Huvudorsaken torde dock ha varit det 
ringa utbudet av kurser på grundnivå. Förbundets ekonomi 
har dock under det gångna året varit stabil, och bokslutet har 
varit positiv. 

Trots dessa utmaningar har man utvecklat Förbundets 
verksamhet målmedvetet. Nya utskott startades, nämligen 
grottdykningsutskott och vetenskapsutskott. Andra utskott 
fungerade i mån av möjlighet som förr och kombinerade tra-
ditionella och nyare verksamhetsformer. Utskotten har bland 
annat ordnat flera webinarier. 

Dyykki-plattformen fick nya kurser. Utbudet är förhållan-
devis täckande speciellt i apparat- och Vapepa- verksamheten. 
Inom ungdomsutskottet har man inlett överförande av materi-
al till Dyykki-plattformen. 

Huvudbetoningen under 2021 var på ungdomsverksam-
heten. På sommaren ordnades i Raumo ett riksomfattande 
läger för vikare. Antalet deltagare var sammanlagt 50 vikare, 
ledare och andra frivilliga. Under slutet av året spelades i Dan-
mark NM-mästerskap för juniorer. För första gången represen-
terades tävlingen av pojk- och flicklag. 

Vi har aktivt förberett en ny elittävling inom dykfiske som 
ska ordnas 2022 i Finland. Också ett damlag kommer att 
delta. Det är första gången som finska damer kommer att ha 
representation i sådana här elittävlingar.

Stor uppmärksamhet väckte nyheten om Johanna Nord-
blads nya världsrekord i fridykning. Detta skedde under isen 
utan värmedräkt och fenor. Andra traditionella händelser var 
bland annat Aware- och Diversight-evenemangen.

Förbundets intressebevakning har varit mångsidig. Vi har 
tagit ställning till nya lagförslag angående ISO-standarder som 
gäller rebreather-skolning. Utöver dessa har vi på begäran 
gett utlåtanden till enstaka projekt som handlar om dykning 
i Finland. Vi har varit sakkunniga gentemot olika myndighe-
ter. Förbundet har varit med i internationellt samarbete, och 
vi har flera representanter i olika organisationer. Förbundets 
verksamhetsledare Sari Nuotio valdes till generalsekreterare 
för EUF.

Förbundet har strävat att aktivera sina medlemmar genom 
nya verksamhetsformer. Till exempel ordnades på hösten ett 
Teams-möte för klubbars ordförande. Målet var att underlätta 
kommunikationen mellan medlemsklubbar och Förbundets 
förvaltning. Detta kommer att få fortsättning också 2022.

Tero Lehtonen
puheenjohtaja

ordförande

Ordförandes översikt
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VAPAASUKELTAJA Johanna Nordblad teki 18.3. jää-
sukelluksen CMAS maailmanennätyksen lajissa Under Ice 
Freediving No Fins No Suit. Nordblad sukelsi 103 metriä 
jään alla pelkässä uima-asussa ilman vapaasukelluspukua 
ja räpylöitä. Sukeltajaliitolla on CMAS:n vapaasukellus-
valiokunnan jäsenenä mahdollisuus lähettää kilpailijoita 
CMAS:n vapaasukelluksen arvokilpailuihin tai anoa CMAS 
ME-yrityksen järjestämistä. Sukeltajaliitto voi myös hyö-
dyntää CMAS:n vapaasukelluskoulutusta.

ME vapaasukelluk-
sessa jään alla

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

Arvokisojen suma
Norppaleiri Raumalla
HEINÄKUUN alussa pidettiin Raumalla Kuuskajas-
karin saarella valtakunnallinen sukeltavien lasten ja 
nuorten leiri. Kolmisenkymmentä norppaa ohjaajineen 
vietti helteisen viikonlopun snorklaten, uiden ja ratkoen 
Olympialaiset-teemaisia rastitehtäviä. Samalla tutustuttiin 
uusiin kavereihin eri seuroista ja myös ohjaajat pääsivät 
vaihtamaan kokemuksia ja ideoita. 

Sukelluskalastuksella 
hyvä vuosiVUODELTA 2020 jäi koronapandemian vuoksi 

sukelluslajien arvokisoja pitämättä. 2021 kokoontumis-
rajoitusten ollessa lievimmillään pääsivät sukelluskalas-
tajat syyskuussa kisaamaan MM-mitaleista Sardiniaan. 
Vapaasukelluksen syvyyslajien MM-kisat käytiin myös 
syyskuussa Kyproksen Limassolissa. Lokakuussa järjes-
tettiin sukelluskuvauksen MM-kilpailut Porton Santon 
saarella Madeiralla. Marraskuussa uppopallon nuorten 
PM-kilpailut järjestettiin Tanska Odensessa. Mitaleja ei 
näistä kisoista tullut kotiin vietäväksi, mutta arvokisako-
kemusta sitäkin enemmän tulevia koitoksia varten.

Awaressa
puhdistettiin rantaa
SUKELTAJALIITTO oli mukana 28.8. Helsingin 
Tokoinrannassa järjestetyssä Wärtsilä Project Aware -ta-
pahtumassa, missä puhdistettiin rantaa roskasta pinnan 
alta ja päältä. Paikalla huhki seitsemän sukeltajaa ja 
pintahommiin saapui noin 25 vapaaehtoista. Pohjasta 
nostettiin noin 370 kiloa roskaa ja romua, jotka päätyi-
vät kierrätykseen. Paikalla olleet vapaaehtoiset jututti-
vat ohikulkijoita, joita sukeltajien toiminta kiinnosti.

VAPAASUKELLUS lajina kasvaa kovaa 
vauhtia maailmalla, ja myös Suomessa 
kysyntä vapaasukelluskursseille on lisään-
tynyt. Pullokaulana on ollut kouluttajien 
puute, mutta nyt siihen on luvassa helpo-
tusta, sillä kesällä koulutettiin yhdeksän 
uutta vapaasukelluskouluttaja. Uusia 
kouluttajia löytyy nyt seuroista Espoosta, 
Jyväskylästä ja Tampereelta.

KANSAINVÄLISEEN Divers-
night-tapahtumaan marraskuussa osal-
listui Suomesta 253 sukeltajaa yhteensä 
26 kohteella. Yhteensä tapahtuma-aika-
na sukelsi 1498 sukeltajaa 141 kohteel-
la 21 maassa. Diversnight on lähtöisin 
Norjasta, ja sen tavoitteena on tuoda 
sukeltajat yhteen harrastuksen äärelle 
hiljaisempana talvikautena.

Lisää vapaa-
sukellus-
kouluttajia

Diversnight
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SUKELTAJALIITON kilpailulajeista sukelluskalastus  
on kärsinyt suhteellisen vähän koronapandemia-ajan 
rajoituksista. Lajia harrastetaan ulkona ja myös kilpailuissa 
turvavälit on helppo pitää. Vuonna 2021 pystyttiin järjes-
tämään kaikki kotimaan kilpailukalenterin tapahtumat. 
Maajoukkue pystyi osallistumaan kolmeen kansainväliseen 
kilpailuun: MM-kisoihin Sardiniassa syyskuussa, PM- 
kisoihin Norjassa lokakuussa, josta Tero Vaara nappasi 
voiton, sekä vuoden 2020 PM-kisoihin Tanskassa touko-
kuussa, jotka siirrettiin koronarajoitusten vuoksi vuoteen 
2021. CMAS myönsi Sukeltajaliitolle järjestettäväksi uuden 
arvokilpailun, 1st CMAS Freshwater Spearfishing European 
Championship  13.-14.8.2022. Valmistelutyötä tehtiin 
koko vuoden ajan.

Vuonna 2021 toiminnan 
painopisteenä oli nuorisotoiminta.
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Vuoden parhaat 2020

VUODEN SUKELTAJA:   
Johanna Nordblad, Cetus Espoo ry,  

Green Water Pro Oy

VUODEN SEURA:  

Kuopion Urheilusukeltajat ry

VUODEN NORPPASEURA:  

Riihimäen urheilusukeltajat ry

VUODEN NORPPA:  

Virpi Kataja, Porin Urheilusukeltajat ry

VUODEN NORPPAOHJAAJA:  
Marika Kataja, Porin Urheilusukeltajat ry

ANSIOITUNEET

Vuoden sukeltaja
Juha Nurminen

P4-kortti ja -diplomi

Sarkonsalo, Eero  Kokemäen Kova-Väki Urheilusukellus ry    

Innala, Tommi  Valkeakosken Urheilusukeltajat ry

Pronssinen ansiomitali ja -merkki

Kotiranta, Heikki  Finnairin Sukeltajat ry

Eilu, Sanna  Kokemäen Kova-Väki Urheilusukellus ry

Kakko, Petri  Kokemäen Kova-Väki Urheilusukellus ry

Marjamäki, Simo  Kokemäen Kova-Väki Urheilusukellus ry

Salonen, Tero  Kokemäen Kova-Väki Urheilusukellus ry

Lietzén, Pälvi  Saimaan Norpat Urheilusukellusseura ry

Muona, Janne  Saimaan Norpat Urheilusukellusseura ry

Mäkitalo, Mika  Saimaan Norpat Urheilusukellusseura ry

Nuutinen, Jussi  Saimaan Norpat Urheilusukellusseura ry

Juhantila, Olli-Pekka     Sukellusseura Simppu ry

Hopeinen ansiomitali ja -merkki

Ekberg, Petri  Kokemäen Kova-Väki Urheilusukellus ry 

Ojansuu, Arto  Kokemäen Kova-Väki Urheilusukellus ry

Penttilä, Mikko  Kokemäen Kova-Väki Urheilusukellus ry

Keinänen, Timo     Lohjan Urheilusukeltajat ry

Tammio, Esa      Lohjan Urheilusukeltajat ry

Toivonen, Sami     Lohjan Urheilusukeltajat ry

Mäkitalo , Harri  Saimaan Norpat Urheilusukellusseura ry

Lukkarinen, Jyrki  Sukeltajaliitto ry

Poikolainen, Jorma    Sukeltajaliitto ry

Kultainen ansiomitali ja -merkki

Marttinen, Ismo    Saimaan Norpat Urheilusukellusseura ry

Ympäristöpalkinto

Rovaniemen Urheilusukeltajat ry

VUODEN SUKELLUSKOULUTTAJA:  

Pentti Hartikainen, Kuopion Urheilusukeltajat ry

VUODEN RÄPYLÄUIMARI:  

Nina Sundberg, Nurmijärven Uinti ry

VUODEN SUKELLUSKALASTAJA:  

Kimmo Hohkuri, Raumanmeren Sukelluskerho ry

VUODEN VAPAASUKELTAJA:  

Tommi Pasanen, Freediving Team of Finland ry

VUODEN UPPOPALLOILIJA:  

Markus Kallava, Hydromania ry

VUODEN VAPEPA-SUKELTAJA:  
Pohjois-Savon Vapepa-sukeltajat
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Hallituksen jäsenet 
ja vastuualueet
Tero Lehtonen, puheenjohtaja, koulutus,  
  talous, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus,  
  Sukeltaja-lehden päätoimittaja
Markus Aarnio, turvallisuus, Vapepa- 
  toiminta
Matti Eronen, materiaalityö, ensiapu- 
  koulutus
Ari-Pekka Hakulinen, varapuheenjohtaja,  
  tekniikkasukellus, kaivossukellus
Janne Kaasinen, sukellusurheilu, Vapepa-
  toiminta
Mari Marjakuusi, antidopingtyö, tiede- 
  sukellus
Tuomo Palevaara, varapuheenjohtaja,  
  nuorisotoiminta, kestävä kehitys
Jorma Poikolainen, erityisryhmien 
  sukellus, käännöstyöt

TILINTARKASTAJA
Jyri Leivo, PwC tilintarkastusyhteisö

TOIMINNANTARKASTAJA
Jyrki Lukkarinen

Organisaatio

VUOSIKOKOUS

HALLITUS
Seura- ja työvaliokunta

VALIOKUNNAT

TOIMISTO

TOIMITUSNEUVOSTO

Ensuapukoulutusvaliokunta
Kaivossukellusvaliokunta
Laitesukellusvaliokunta
Nuorisovaliokunta
Tiedevaliokunta
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
Tuomo Palevaara

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 17.4.
Sukeltajaliiton kevätkokous pidettiin 17.4. vallitsevista 
kokoontumisrajoituksista johtuen etäkokouksena. Kokouk-
sen tallenne oli nähtävillä Liiton Youtube-kanavalla, ja se 
katsottiin 108 kertaa.

Kokouksessa julkistettiin Vuoden parhaat. Vuoden 2020 
vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan ja toi-
minnantarkastajan lausunto esitettiin ja päätettiin tilinpää-
töksen vahvistamisesta. Tilivelvollisille myönnettiin tili- ja 
vastuuvapaus. Vuoden 2022 jäsenmaksut vahvistettiin. 
Kokous päätti ehdollepanotoimikunnan asettamisesta.

SYYSKOKOUS 16.10.
Sukeltajaliiton syyskokous pidettiin lauantaina 16.10. 
Helsingissä, Sporttitalossa. Kokous järjestettiin hybridi-

kokouksena, ja suurin osa kokousedustajista osallistui 
etäyhteydellä.

Sukeltajaliiton ympäristöpalkinto jaettiin Rovaniemen 
Urheilusukeltajat ry:lle pitkäaikaisesta ja säännöllisestä ran-
tojenpuhdistustyöstä. Jyrki Lukkarinen, Liiton toiminnan-
tarkastaja, vastaanotti etänä Liiton hopeisen ansiomerkin ja 
-mitalin.

Kokous hyväksyi esityksen vuoden 2022 toimintasuun-
nitelmaksi ja talousarvioksi. Hallitukseen valittiin uusia 
jäseniä erovuoroisten tilalle seuraavalle kaksivuotiskaudelle. 
Liitolle valittiin tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja. Liiton 
uudeksi tilintarkastajaksi valittiin Markus Palmola, Nexia 
Oy. Toiminnantarkastajana jatkaa Jyrki Lukkarinen.  
Kokous hyväksyi Liiton uuden ympäristöohjelman.

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 Hengenpelastus- 
  liitto ry (SUH) 
• Urheilutyönantajat ry
• Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu (Vapepa)
 

Liiton kotimaiset ja  
kansainväliset edustukset
AIDA Internationalin varapuheenjohtaja,  
  Kimmo Lahtinen
CMAS Medical Diving Commission, Anne  
  Räisänen-Sokolowski
CMAS Scientific Committee, Citizen Science  
  Working Group, Rupert Simon
CMAS:n uppopallovaliokunta, Riku Riikonen
European Underwater Federation EUFin 
  pääsihteeri, Sari Nuotio  
European Spearfishing Records Associationin 
  asiantuntija, Kim Jaatinen
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton 
  hallitus, Ilona Lindström
Ulkoilufoorumi, Mika Rautiainen
Vapepan keskustoimikunta ja työvaliokunta, 
  Ari-Pekka Arponen
Veneilyverkosto, Mika Rautiainen
Liitolla on kansainvälisiä tuomareita uppopallossa, 
räpyläuinnissa ja vapaasukelluksessa.

Liiton hallituksen jäsen Matti Eronen toimi CMAS:n 
nimittämänä edustajana ranskalaisen vapaasukeltaja 
Arthur Guerin Boerin jään alla sukeltamisen ME-yri-
tyksessä Sonnasen järvellä Heinolassa 25.3.2021. 

Antero Joki toimi CMAS 5th Freediving World Champion-
ship ja 4th Kas Baska World Cup -vapaasukelluskilpailujen 
päätuomarina Kas-Antalyassa Turkissa 30.9.–10.10.2021.

Liiton edustajat osallistuivat seuraaviin kotimaisiin 
ja kansainvälisiin kokouksiin sekä tilaisuuksiin:
•   Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton
  kevätliittokokous 20.4. etäkokouksena, Tuomo Palevaara
•  Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton
  syysliittokokous 20.11. Helsinki, Ilona Lindström
•  Suomen Olympiakomitean kevätkokous etäkokouksena  
  25.5. Tero Lehtonen
•  Suomen Olympiakomitean syyskokous 20.10. Helsinki,  
  Sari Nuotio
•  CMAS General Assembly 27.−30.10. Sharm El Sheikh,  
  Egypti, Sari Nuotio
•  CMAS Europen kokous 13.11. etäkokouksena, Sari 
  Nuotio ja Tero Lehtonen
•  EUF Genreal Assembly etäkokouksena, Sari Nuotio
•   EUF Genreal Assembly 19.6. etäkokouksena, Sari Nuotio  
  ja Tero Lehtonen

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. 

DAN Europe on Liiton kumppani ensiapukoulutuksessa 
ja harrastajien vakuuttamisessa.
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Viestintä
Viestinnän avulla, kohtaamisten kautta ja osallistamalla har-
rastajia yhteiseen tekemiseen rakennamme hyvin toimivaa 
sukeltajayhteisöä.

Korona näkyi viestinnässämme etenkin kevään tiukko-
jen rajoitusten aikana. Tiedotimme muuttuvista rajoituk-
sista ja niiden vaikutuksista seura- ja sukellustoimintaan. 
Tiedotimme myös DANin suosituksista, miten voi jatkaa 
sukeltamista sairastetun koronataudin jälkeen. Välitimme 
seuroille tietoa Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämäs-
tä panemia-avustuksesta liikunta- ja urheiluseuroille.

Kampanjat
Osallistuimme huhtikuussa lajiliittojen ja Olympiakomite-
an Ei leikata liikunnasta -kampanjaan. Osallistuimme 28.9. 
Olympiakomitean Seurapaitapäivään, 29.5. Pelastusliivipäi-
vään ja marraskuussa Ihmisoikeusliiton Älä riko urheilua 

VIESTINTÄ

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

-kampanjaan. Kampanjoimme sosiaalisessa mediassa 
tuomalla esille suomalaista sukellusta ja A-lipun merkitystä. 
Teimme joulukuussa kampanjan sukelluskurssien alkami-
sesta kohdennettuna niille alueille, joilla alkoi laitesukel-
luksen peruskursseja alkuvuodesta.

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-
lutuksista ja tapahtumista pyydetään säännönmukaisesti 
palautetta osallistujilta. Sosiaalisen median kanavilla on 
mahdollisuus kommentoida ja antaa palautetta.

Kyselyt
Teimme alkuvuodesta seurakyselyn, jossa kartoitettiin, mil-
laista tukea ja palveluja seuroissa tarvitaan Liitolta. Teimme 
myös kyselyn koko jäsenistölle, jossa selvitimme mm. 
harrastusaktiivisuutta, harrastamisen esteitä ja mielipiteitä 
Liiton toiminnasta.

Teimme keväällä yhteistyössä Suomen Latu ry:n, 
Suomen Vapaa-ajankalastajat ry:n ja Suomen Melonta- ja 
Soutuliitto ry:n kanssa kyselyn, jolla kartoitettiin, onko 
ulkoilmaharrastuksissa syntynyt koronaviruksen tartunta-
ketjuja/altistumisia. 

Välitimme tietoa jäsenistölle Jyväskylän yliopiston kyse-
lytutkimuksesta, jossa selvitettiin harrastajien osallistumista 
kansalaistieteen tekemiseen.

Toukokuussa seurojen puheenjohtajille välitettiin Olym-
piakomitean kysely koronapandemian akuuteista vaikutuk-
sista jäsenjärjestöjensä yhdistysmuotoisiin urheiluseuroihin. 
Selvitys on jatkoa valtion liikuntaneuvoston (VLN) viime 
toukokuussa tekemään seurakyselyyn. 

Sukeltaja-lehti
Sukeltaja-lehden suunnittelua ohjaa toimitusneuvosto. 
Toimitusneuvosto piti vuonna 2021 kolme etä- ja yhden 
lähikokouksen.

Webinaarit
25.1. Seurawebinaari Jyväskylän Delfiinit ry:lle, 15 osallis-
tujaa, Heli Halava ja Mika Rautiainen 
10.3. Koulutuswebinaari, 39 osallistujaa, laitesukellusvalio-
kunta, tallenne katsottu 121 kertaa 
26.5. Tähtiseura-info, 3 osallistujaseuraa, Heli Halava ja 
Mika Rautiainen
27.5. Kuka syö rakkolevää -webinaari yhteistyössä Turun 
yliopiston kanssa, Heli Halava ja Mika Rautiainen, tallenne 
katsottu 96 kertaa 
18.11. Ohjaajien ideawebinaari, 14 osallistujaa 10 seurasta, 
Heli Halava ja Irene Savolainen
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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 osallistui Wärtsilä co. Project Aware -ranto-
jenpuhdistustapahtumaan Helsingissä 28.8. Tapahtuman 

tavoitteena on konkreettisen puhdistustyön lisäksi lisätä 
ihmisten tietoisuutta roskaamisesta ja sen vaikutuksista 
vesistöihin. Mukana oli Liiton toimiston henkilökuntaa  
ja vapaaehtoisia sukeltajia pääkaupunkiseudun seuroista.

Sukeltajaliitto oli tukemassa Suomenlinnassa 30.9. 
järjestettyä asiantuntijaseminaaria The End of Glory Days. 
Seminaarin esitykset käsittelivät mm. hylkykartoituksen 
toteuttamisesta kestävän kehityksen hengessä ja ilmaston-
muutoksen vaikutuksia Itämereen. Seminaari oli osa DAN 
Sustainable Tourin ohjelmaa.

Sukeltajaliiton edustajia vieraili 11.10. Helsingin yliopis-
ton Tvärminnen Eläintieteellisellä asemalla keskustelemassa 
Sukellusakatemian Finnish Scientific Diving Academy 
- FSDA koordinaattorin Edd Stockdalen kanssa tulevista 
yhteistyömahdollisuuksista.

Sukeltajaliitto osallistui Itämeripäivään 26.8. jakamal-
la kanavillaan tietoa päivän sukellus- ja vesistöaiheisista 
tapahtumista.

LAUSUNNOT
Olimme mukana Olympiakomitean ja lajiliittojen lausun-
nossa hallituksen exit-strategiasta. Syyskuussa teimme 
kirjelmän Vantaan kaupungille Elmon uimahallihankkeesta 
ja kerroimme näkemyksiämme sukelluslajeihin liittyen. 
Olemme antaneet lausunnot kahteen rebreather-koulutusta 
koskevaan tulevaan ISO-standardiin, Museoviraston vesien 
kulttuuriperinnön toimintaohjelmaan sekä Liikuntapaikka-

VAIKUTTAMISTYÖ

rakentamisen suunta -asiakirjaan liittyen. Olemme antaneet 
lausunnon myös luonnokseen hallituksen esityksestä laiksi 
vesiliikennelain muuttamiseksi. Olemme myös kommentoi-
neet Suomen Olympiakomitean strategian päivitystä.

Sukeltajaliitto on ollut mukana luonnon virkistyskäytön 
strategian suunnittelussa osallistumalla työpajoihin ja anta-
malla lausunnon lausuntopalveluun.

Olemme antaneet lausunnon työ- ja elinkeinoministeri-
ölle aiheesta ””järjestöt siviilipalveluspaikkoina” ja sisä-
ministeriölle arpajaislain muttamisesta. Kommentoimme 
myös Museoviraston luonnosta Vesien kulttuuriperinnön 
toimintaohjelmaksi 2021-2025 sekä uutta kaavoitus- ja 
rakennuslakia.

HANKKEET
Liitto on pyrkinyt edistämään neuvotteluja tavoitteena 
harrastesukeltamisen edellytysten paraneminen Ojamon 
kaivoslammella. Vuoden kuluessa Ojamon tilannetta on 
käsitelty sekä Liiton kaivossukellusvaliokunnan että halli-
tuksen kokouksissa, ja tilanteen kehittymisestä on säännöl-
lisesti tiedotettu jäsenistölle. Marraskuussa Liitto ja Ojamon 
Tekniikkasukeltajat ry tekivät yhteistyössä vetoomuksen 
Lohjan kaupunginhallitukselle. Vetoomukseen kerättiin al-
lekirjoituksia sekä sukellusseuroilta että yksityishenkilöiltä. 
Vetoomus toimitettiin Lohjan kaupunginhallitukselle 7.12.

Sukeltajaliitto on ollut mukana Suomen Koululiikun-
taliiton ja vesilajien yhteisessä Vesisankarit-hankkeessa 
erilaisissa tapahtumissa ympäri Suomen edistämässä 
koululaisten vesitaitoja. Hankkeen ohjausryhmässä on ollut 
Sukeltajaliitolta edustus.

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

TYÖRYHMÄT JA KOKOUKSET
• Sukeltajaliiton koulutuspäällikkö on osallistunut 
  Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ylläpitämän 
  Veneilyverkoston kokouksiin.
• Sukeltajaliiton koulutuspäällikkö on osallistunut 
  Vapepan verkostotapaamisiin sekä Vapepan koulutus- 
  työryhmän tapaamisiin.
• 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 ympäristöpalkinnon Rovaniemen 
  Urheilusukeltajat ry:lle tunnustuksena säännöllisestä ja 
  pitkään jatkuneesta rantojenpuhdistustyöstä.

MUUTA
Liiton puheenjohtaja Tero Lehtonen piti kommenttipu-
heenvuoron Tukesin järjestämässä webinaarissa Monto-
lan kaivossukellusonnettomuuden tutkinnan tuloksista 
29.11.2021. Tutkinnan perusteella Tukes antoi useita 
suosituksia kaivossukelluksen ja muiden vaativien sukel-
luspalvelujen turvallisuuden parantamiseksi ja niitä käytiin 
läpi webinaarissa.
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Vastuullisuus
Sukeltajaliiton kotisivuille luotiin Vastuullisuus-osio, jossa 
kuvataan Sukeltajaliiton noudattamia vastuullisuuden 
periaatteita. Liitto noudattaa vastuullisuustyössään urhei-
luyhteisön vastuullisuusohjelmaa huomioiden sukelluksen 
toimintaympäristön. Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma 
koostuu viidestä osa-alueesta: hyvä hallinto, turvallinen 
toimintaympäristö, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ympäristö 
ja ilmasto sekä antidoping.

HYVÄ HALLINTO 
Hyvän hallinnon periaatteet ovat: 
  • Toiminta on avointa ja demokraattista.
 • Toiminta on luotettavaa; lakia ja sääntöjä sekä  
      ohjeistuksia noudatetaan.
 • Toiminta on sille asetettujen tavoitteiden mukaista.
 • Taloutta hoidetaan vastuullisesti.
 • Hyvällä viestinnällä edistetään Liittoon sitoutumista.

TURVALLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Turvallinen toimintaympäristö tarkoittaa sitä, että sukel-
lusharrastuksen tulee olla turvallista fyysisesti, psyykkisesti 
ja sosiaalisesti, ja tämä koskee kaikkea Sukeltajaliiton ja 
sen jäsenten toimintaa. Sukellustoiminnan turvallisuutta 
varmistetaan turvaohjeilla, koulutuksella ja asennekasva-
tuksella.

Valmistaudumme liittymään liikunan ja urheilun kes-
kitettyyn vakavien eettisten rikkomusten kurinpitoon ja 
tulemme huomioimaan asian ensi vuoden toimintasään-
töuudistuksessa. 

Sukeltajaliiton järjestämis- ja koulutusohjeita päivitettiin 
syyskauden aikana niin, että Vastuullinen valmentaja -kurs-
si on nyt pakollinen osa norppa- ja kuuttiohjaajakursseja, 
snorkkelisukelluskouluttajakursseja sekä kaiken tasoisia 
laitesukelluskouluttajakursseja, ja sen voimassaoloa edel-

VASTUULLISUUS

lytetään näitä kortteja uusittaessa. Myös kilpailulajiemme 
valmennussopimuksissa valmentajilta edellytetään tämän 
koulutuksen suorittamista.

YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo tarkoittavat sitä, että sukel-
lusharrastuksessa jokainen voi olla 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. 

YMPÄRISTÖ JA ILMASTO
Sukeltajaliiton ympäristöohjelma hyväksyttiin syyskoko-
uksessa 16.10. Siinä kuvataan, miten toiminnassamme 
kannamme vastuuta ympäristöstä ja huomioimme kestävän 
kehityksen. Ympäristövastuullinen seura ja Ympäristövas-
tuullinen sukeltaja -kurssien työstäminen aloitettiin Dyyk-
ki-oppimisympäristössä.

ANTIDOPING
Sukeltajaliitto ja sen jäsenseurat noudattavat urheilun 
antidopingsäännöstöä kilpailutoiminnassa. Liitolla on oma 
antidopingkouluttaja.

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n tarjoaman 
Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen suoritti vuonna 2021 
47 urheilijaa. Vuoden 2021 alussa edellisen Puhtaasti paras 
-verkkokoulutuksen suoritukset nollaantuivat uuden sään-
nöstön tullessa voimaan. Kaikkien tulee tehdä uusi päivi-
tetty koulutus kokonaisuudessaan. Sukelluslajeissa tehtiin 
vuonna 2021 neljä dopingtestiä. Testit tehtiin uppopallossa.
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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. 

Vuonna 2021 järjestettiin 6 CMAS One Star Instructor 
-ja 3 CMAS Two Star Instructor -kurssia. Lisäksi 2 toisen 
koulutusjärjestön laitesukelluskouluttajaa teki crossoverin 
CMAS M2 -kouluttajaksi.

Nämä olivat kaikki alueellisia/paikallisia kursseja. Valta-
kunnallisia laitesukelluskouluttajakursseja ei tänä vuonna 
järjestetty.

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

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 

PALVELUT JÄSENILLE

Sukeltajaliiton palvelut 
jäsenille

vakuutetuillamme on mahdollisuus mm. hyödyntää DAN 
Europen asiantuntijuutta ja myös konsultoida heitä kiireettö-
missä tapauksissa. 

MUU TUKI JA ETUJA JÄSENYYDESTÄ 
Liitto julkisti uuden kasvuohjelman Kasvu Kannattaa 2021-
2022. Kiinnostus siihen oli niin vähäistä, että Liiton hallitus 
päätti, ettei uutta ohjelmakautta nyt käynnistetä. Sen sijaan 
Liiton hallitus päätti uudesta hankeavustuksesta, josta tiedo-
tettiin vuoden 2021 aikana.

6.10.2021 järjestettiin Teamsin välityksellä puheenjohtaja-ilta, 
johon osallistui 20 kuulijaa. Tilaisuus oli vapaamuotoinen 
keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus seurojen puheenjohta-
jille.
• 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. 
• 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 23 seuraa vuonna 2021. 
• 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  

  
VAPAASUKELLUSKOULUTUS 2 

Peruskurssi, jatkokurssi, syventävä jatkokurssi  
  
VAPEPA-SUKELTAJAKOULUTUS 5

Vapepa-sukeltajakurssi, Vapepa-erikois-
sukeltajakurssi  
  

SNORKKELISUKELLUSKOULUTUS 5 
Norpan taitorata, snorkkelisukelluskurssi, 
snorkkelisukelluksen jatkokurssi

ENSIAPUKOULUTUS 44
  
LAITESUKELLUKSEN TAITOKOULUTUS 115

Kompressorikurssi, nitroksisukeltamisen peruskurssi, 
kuivapukukurssi, jääsukelluskurssi

  
LAITESUKELLUKSEN MUU 
PERUSLINJAN KOULUTUS 113 

Jatkokurssi, syventävä jatkokurssi, 
sukellusturvallisuuskurssi

  
TEKNIIKKASUKELLUSKOULUTUS 131  

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

  
KOULUTTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS 84 

Kaikkien lajien kouluttaja- ja ohjaajakurssit
  
LAITESUKELLUKSEN PERUSKURSSI 128

CMAS One Star Diver, CMAS Children Diving Gold 

   

 
 

Seuratoiminnan kehittämistuki
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi seuratoiminnan 
kehittämistukea kahdelle sukellusseuralle vuonna 
2021. Porin Urheilusukeltajat ry:lle myönnettiin 3500 
euroa Monipuolisesti pinnan alla -hankkeeseen. Riihi-
mäen Urheilusukeltajat ry:lle myönnettiin 7500 euroa 
Monipuolista sukellusta koko perheelle -hankkeeseen. 

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

  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 2021

LAITESUKELLUKSEN 
PERUSKURSSI 128

KOULUTTAJA- JA 
OHJAAJAKOULUTUS 84

TEKNIIKKASUKELLUS-
KOULUTUS 131

LAITESUKELLUKSEN 
MUU PERUSLINJAN 
KOULUTUS 113

LAITESUKELLUKSEN 
TAITOKOULUTUS 115

ENSIAPUKOULUTUS 44

SNORKKELISUKELLUS-
KOULUTUS 5

VAPEPA-SUKELTAJAKOULUTUS 5

VAPAASUKELLUSKOULUTUS 2 
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Ensiapukoulutusvaliokunta

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

Valiokunta kokoontui vuonna 2021 kaksi kertaa 
Teams-ympäristössä ja järjesti Tampereella marraskuussa 
ensiapukouluttajakurssin, jolla saatiin koulutettua yhdek-
sän uutta kouluttajaa.

DAN-ensiapukoulutusmateriaaleja päivitetään, ja va-
liokunta osallistuu aktiivisesti suomenkielisen materiaalin 
tuottoon.

Harri Mäkitalo, puheenjohtaja

Laitesukellusvaliokunta 
Laitesukellusvaliokunnan tehtävänä on ylläpitää laitesu-
kellusharrastuksen asiantuntijuutta seuraamalla uusimpia 
opetusmenetelmiä sekä perehtymällä sukellustekniikan ja 
-menetelmien kehitykseen. Se kehittää ja ylläpitää Liiton 
laitesukelluskoulutusohjelmia, vastaavia kurssimateriaaleja 
sekä tukee aktiivisesti seuroja koulutuskyvykkyyden luomi-
sessa ja ylläpidossa. Valiokunta pyrkii myös ennakoimaan 
toimintaympäristön muutoksia ja kehittämään toimialueen-
sa sisältöjä muutosten edellyttämällä tavalla.

Vuosi 2021 oli valiokunnalle työntäyteinen ”hengähdys-
vuosi”. Vuosisuunnitelma ei tällä kertaa sisältänyt suurem-
pia kehitysprojekteja, vaan toiminnan painopiste oli neljän 
viime vuoden aikana läpi viedyn muutoksen vakiinnutta-
misessa ja jatkuvassa parantamisessa:

• CMAS-kouluttajakoulutuksen uuden toimintamallin 
vakiinnuttaminen
• kurssisisältöjen rikastaminen kehitystiekartan ohjaamana
• EUF-sertifiointiin liittyvät jalkautustyöt ja laatujärjestel-
män jatkuvan parantamisen käytännöt.

Korona leimasi vahvasti myös laitesukellusvaliokunnan 
vuotta. Vuotuista seminaaria ei järjestetty, vaan ajan hengen 
mukaisesti päädyttiin järjestämään sukelluskoulutuswebi-
naari 10.3. 

Valiokunnan sisältöryhmä jatkoi olemassa olevien 
kurssien sisältöjen rikastamista sekä uusiin kurssijulkai-
suihin tähtäävää sisällöntuotantotyötä työryhmän tiekartan 
ja palautteen ohjaamana. Tiekartassa asetetut tavoitteet 
saavutettiin. Vuoden kuluessa ryhmä julkaisi uuden jääsu-
kelluskurssin, jonka ohella julkaistiin Sukella Suomessa ja 
Takaisin veteen -sisällöt.

Kouluttajakoulutusta toteutettiin 2019 käyttöönotetulla 
CMAS M3 -kouluttajalähtöisellä toimintamallilla. Vuoden 
2021 kuluessa järjestettiin 6 CMAS One Star Instructor 
-kurssia, joilta valmistui yhteensä 14 uutta CMAS M1 -kou-
luttajaa. CMAS Two Star Instructor -kursseja järjestettiin 3 
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Kaivossukellusvaliokunta
Kaivossukellusvaliokunta kokoontui kahdeksan kertaa vuo-
den aikana. Toiminta sisälsi mm. neuvotteluja viranomais-
ten kanssa sekä sukellusseurojen neuvontaa ja tukemista 
niiden paikallisiin sukellusolosuhteisiin liittyen. Valiokunta 
käsitteli mm. Montolan kaivossukellusonnettomuutta ja 
kohteen sukellusturvallisuuden kehittämistä, Ojamon kai-
voksen tilanneetta, Oravikosken kaivoksen käyttösopimus-
ta sekä Telkkälän ja Kaukasalon kaivoksen tilannetta.

Kaivossukellusvaliokunta jatkaa samalla kokoonpanolla 
vuoteen 2022 ja saa lisävahvistusta vapaasukellusvaliokun-
nan puolelta yhden lisäjäsenen ominaisuudessa. Vuoden 

Valiokunnan kokoonpano
Harri Mäkitalo, puheenjohtaja, tiedotus
Ari-Pekka Arponen
Riikka Keto-Timonen
Anne Räisänen-Sokolowski, sukelluslääketiede,   
  DAN- ja TYKS-yhteyshenkilö

Valiokunnan kokoonpano

Sami Paakkarinen, puheenjohtaja
Petri Laaksonen
Marko Kauppinen
Jani Santala

2022 tavoitteina on edistää suomalaisen kaivossukellushar-
rastuksen mahdollisuuksia ja turvallisuutta.

Sami Paakkarinen, puheenjohtaja
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ja lisäksi 2 toisen koulutusjärjestön laitesukelluskoulutta-
jaa teki crossoverin CMAS M2 -kouluttajaksi. Pandemian 
aiheuttamien aikatauluongelmien johdosta uusia CMAS M2 
-kouluttajia valmistui kuitenkin yhteensä vain 3 vuoden 
2021 puolella, muiden osalta kortitus siirtyi vuodelle 2022. 
CMAS Three Star Instructor -koulutus tapahtuu omatoi-
misena opiskeluna ja täydennyskoulutusten, CMAS M1 
-kurssien ja CMAS M2 -kurssien yhteydessä suoritettuna 
käytännön harjoitteluna. Uusia CMAS M3 -kouluttajia 
valmistui 1. 

Valiokunnan toimintaa ohjattiin ja suunniteltiin jo tutuk-
si tulleeseen tapaan kuukausittain järjestetyissä Teams-ta-
paamisissa. Tapaamisiin osallistui myös Sukeltajaliiton 
hallituksen edustaja. Sisältöryhmän työtä ohjattiin niin 
ikään Teams-tapaamisilla, joita vuoden kuluessa järjestettiin 
kesätaukoa lukuun ottamatta kuukausittain. Sisältöryhmä 
kokoontui saman pöydän ääreen 20.11. miettimään sisäl-
tökehityksen tulevaisuutta ja kehityssuunnitelmia vuodelle 
2022.

Harri Nieminen, puheenjohtaja

Valiokunnan kokoonpano
Harri Nieminen, puheenjohtaja
Marcin Dobrucki, tekniikkasukellus, materiaalityö
Matti Eronen
Tommi Hartman, liittokouluttajat
Marko Niinistö, materiaalityö
Timo Ovaskainen, erityisryhmät
Perry Suojoki, liittokouluttajat ja tekniikkasukellus
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Nuorisovaliokunta 
Vuodelle 2021 oli suunniteltu monta koulutusta ja tapahtu-
maa, mutta koronarajoituksien vuoksi suurin osa niistä piti 
perua. Uimahallit ja urheilukeskukset olivat kiinni ensim-
mäisen puoli vuotta, mikä teki koulutusten järjestämisestä 
mahdotonta.

 Hyödynsimme virtuaalisia tapaamisia entistä enemmän. 
Kaikki nuorisovaliokunnan omat kokoukset (7 kpl) pidet-
tiin Teamsissa samoin kuin nuorisovaliokunnan liittokou-
luttajien tapaaminen. 

 Järjestimme Teamsissa myös sparrausillan seuralle, joka 
aloitteli nuorisotoimintaa ja joka on nyt saanut toiminnan 
käyntiin. Kaikille seuroille tarkoitettu ohjaajien keskuste-
luilta oli toukokuussa, ja se poiki Ohjaajien ideawebinaarin 
marraskuussa. Ideawebinaarin aiheena oli uppopallo ja pu-
hujina Irina Viippola ja Elina Salmela-Marttila. Tarkoitukse-
na on jatkaa ideawebinaareja vuonna 2022 eri aihealueista 
ja saada ohjaajat taas aktivoitumaan sitä kautta. 

 Olympiakomitean järjestämä Tähtiseurapäivä pidettiin 
webinaarina. Samassa yhteydessä järjestimme kaikille seu-
roille avoimen Nuori mieli urheilussa -webinaarin yhteis-
työssä Mieli ry:n kanssa. 

Sukeltajaliiton Tähtiseuroista auditoitiin vuoden 2021 
aikana Sukellusseura Simppu Salosta lasten ja nuorten sekä 
aikuisten toiminnan osalta. Keski-Uudenmaan Sukeltajat 
Järvenpäästä ja Sukellusseura Vesikot Kouvolasta auditoi-
tiin lasten ja nuorten toiminnan osalta. Seurat auditoitiin 
Teams-palavereissa ja käymällä katsomassa treenivuoroa.

 Koulutuspuolella vuoden ainoa Norppaohjaajakurssi 
pidettiin lokakuussa 6 oppilaalle. Sen lisäksi alkuvuodesta 
pidimme Teamsissa Tervetuloa ohjaajaksi -koulutuksen  
6 oppilaalle. Dyykkiin siirretty snorkkelisukelluksen perus-
kurssin materiaali saatiin valmiiksi.  

Lasten ja nuorten kesäleirillä Rauman Kuuskajaskarin 
saarella oli 50 henkilöä. Leiri oli lapsille mieluinen koke-
mus − varsinkin kun sää oli helteinen.

Sukellusseurat olivat mukana neljässä kahdeksasta Vesi-
sankarit-tapahtumasta, ja sukellukseen liittyvää materiaalia 
toimitettiin Vesisankareiden pelillisiin materiaaleihin.

Irene Savolainen, puheenjohtaja
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Valiokunnan kokoonpano
Irene Savolainen, puheenjohtaja
Heli Kylén
Ilona Lindström
Oona Tuuri
Lassi Yli-Kojola

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

Yhteistyötä tehtiin 2021 mm. Tukesin ja Sukeltajaliiton 
eri valiokuntien kesken. Valiokunnan jäsenet osallistui-
vat myös henkilökohtaisesti ammattitaitonsa puitteissa 
sukelluslääketieteellisen tutkimuksen edistämiseen sekä eri 
viranomaistahojen yhteistoimintaan. 

Koronarajoitusten vuoksi kaikki tapahtumat olivat tau-
olla. Aiempina vuosina valiokunta on osallistunut, tukenut 
tai järjestänyt sukellusturvallisuuteen liittyviä seminaareja.

Matti Anttila, puheenjohtaja
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Valiokunnan kokoonpano
Matti Anttila, puheenjohtaja, tiedotus
Jouni Piispanen, varapuheenjohtaja, 
  viranomaistoiminta
Harri Mäkitalo, sukelluslääketiede, onnettomuus-
  tutkinta, DAN- ja Merivoimat-yhteyshenkilö
Anne Räisänen-Sokolowski, sukelluslääketiede, 
  onnettomuustutkinta, DAN- ja TYKS-yhteyshenkilö
Thomas Stenius, viranomais- ja sukellusammattilais-
  yhteistyö

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

Tiedevaliokunta
Sukeltajaliiton hallitus päätti kokouksessaan 26.5.2021  
Tiedevaliokunnan perustamisesta. Valiokunta ja Liiton 
hallitus sopivat lokakuussa yhteistyöstä tiedesukelluskoulu-
tuksessa Tvärminnen eläintieteellisen aseman yhteyteen pe-
rustetun Tieteellisen sukellusakatemian kanssa. Valiokunta 
keskusteli marraskuussa Suomen meriarkeologisen seuran 
jäsenten kanssa vapaaehtoiseen vedenalaiseen kenttätyöhön 
osallistuvien koulutustarpeista. Sovimme harjoitussuun-
nitelmaluonnoksessa vedenalaisen tieteellisen työsken-
telyn edellytyksenä tarvittavien perussukeltamistaitojen 
opettamisesta. Valiokunnan suunnitelmiin vuonna 2022 
kuuluu yleisön tavoittaminen, meriarkeologian opiskeli-
joiden sukellustaitojen kouluttaminen, Sukellusakatemian 
tieteelliseen ammattisukelluskurssin valmisteleminen sekä 
ensimmäisten meri- ja makean veden biologian moduulien 
tarjoaminen virkistyssukeltajille.

Rupert Simon, puheenjohtaja

Valiokunnan kokoonpano
Ari-Pekka Hakulinen
Tero Lehtonen
Sari Nuotio
Jorma Poikolainen

Valiokunnan kokoonpano
Rupert Simon, puheenjohtaja
Kati Laasonen
Markku Luoto
Sanna Siltanen
Jennifer Tersteegen
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Mikko Vikkula, tiedotus, www, turvaohjeet
Jere Mäki-Patola, asiantuntija, turvaohjeet, 
  onnettomuustutkinta
Susan Wallenius, turvaohjetyö

Vapepa-valiokunta
Vapepa-valiokunta piti kahdeksan Teams-kokousta vuonna 
2021. Korona toi jälleen haasteita valiokunnan toimintaan, 
ja jouduimme siirtämään muun muassa valtakunnallisen 
Vapepa-sukeltajakurssin tulevalle vuodelle.

Kuluneella kaudella toiminnan rahoituksen suunnittelu 
ja hakeminen oli tärkeässä roolissa. Ulkopuolisen rahoi-
tuksen löytäminen on haastavaa, mutta edellytys sille, 
että voimme taata myös tulevaisuudessa laadukkaan ja 
monipuolisen Vapepa-sukelluskoulutuksen jatkuvuuden. 
Kunnossa oleva talous mahdollistaa myös sen, että toimin-
taa voidaan kehittää ja ennen kaikkea ylläpitää valtakun-
nallisen Vapepa-erikoissukellusryhmän hälytysvalmiutta 
kaiken muun ohella.

Osallistuimme Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Keskus-
toimikunnan työskentelyyn, kävimme tapaamisessa pe-
lastustoimen vieraana Etelä-Savossa ja olimme yhteydessä 
muihin sidosryhmiimme erilaisissa yhteistyöasioissa.

Haastavasta vuodesta huolimatta valiokunta edisti 
merkittävästi Vapepa-sukellustoiminnan tunnettavuutta ja 
lisäsi uskottavuutta viranomaisten ja Vapepan silmissä sekä 
valtakunnallisesti että paikallisesti. Sukeltajaliitolla on tänä 
päivänä edustaja jokaisessa Vapepan maakuntatoimikun-
nassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Liiton mandaatilla 
toimivat edustajat ovat tärkeä linkki alueellisen Vapepa-toi-
minnan ja valiokunnan välillä.

Pitkäaikainen Vapepa-sukelluskouluttaja Tapani Kal-
lioniemi jättäytyi pois valiokunnan kokoonpanosta, joten 
vuoden lopussa aloitimme rekrytoinnin uusien jäsenten 
mukaan saamiseksi valiokuntatyöskentelyyn. Valiokunnan 
toiminnan jatkuvuus on erittäin tärkeää ja sillä on vahva 
merkitys valtakunnallisen toiminnan ohjauksessa, jotta 
voimme taata koulutetut ja osaavat ryhmät joka puolella 
Suomea.

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

Urheiluvaliokunta
 
Urheiluvaliokunnassa ovat edustettuna räpyläuinti, va-
paasukellus, sukelluskalastus ja uppopallo. Kullakin lajilla 
on oma lajiryhmänsä, joissa käsitellään kaikki lajikohtaiset 
asiat ja valiokunnan tasolla vain yhteiset kaikkia lajeja 
koskevat asiat.

Vuoden 2021 aikana valiokunta suunnitteli Finnish Su-
per Open -tapahtumaa, otti kantaa koronapassin käyttöön 
ottoon kilpailutapahtumissa ja esitti puoltonsa Riku Riiko-
sen asettamisesta ehdolle CMAS:n uppopallokomissioon ja 
Ville Lahikaisen asettamisesta ehdolle CMAS:n sukelluska-
lastusvaliokunnan jäseneksi.

Hannu Ahonen, puheenjohtaja

Valiokunnan kokoonpano
Hannu Ahonen, puheenjohtaja
Timo Pöntinen, varapuheenjohtaja
Antero Hammar
Marja-Liisa Kotikuusi
Antti Olin
Janek Ploompuu
Mikko Pöntinen
Tapio Salakari

Sukelluskalastus
Sukelluskalastuksen kausi 2021 vietiin koronasta huo-
limatta melko tavallisella mallilla läpi. Kauden avasi jo 
perinteeksi muodostunut Öresund Cup Kööpenhaminan 
kupeessa, joka jatkaa vahvaa pohjaismaista yhteistyötä 
lajissamme. Tästä hyvänä osoituksena ovat myös tulevan 
kauden 2022 PM-kisat, jotka järjestetään Norjan Hitran 
kalaisilla vesillä, vaikka järjestelyvuorossa onkin Suomi.

Suomen mestaruudesta kilpailtiin heinäkuussa Saaristo-
merellä Houtskarissa ja mestariksi kruunattiin Sukellusseu-
ra Calypso ry:tä edustanut Riku Leimola. 

Pohjoismaiden mestaruudesta kisattiin Norjassa ja mes-
tariksi nousi Suomen Tero Vaara.

Veneillä käytävät kilpailut ovat vakiinnuttaneet paikkan-
sa kotimaisissa kisoissa ja tuovat arvokasta oppia veneillä 
käytäviä kansainvälisiä kisoja varten. Venekilpailuja olikin 
kaudella 2021 jo valtaosa kaikista kilpailuista.

Lajimme eettinen puoli on korostunut hienosti kuin 
itsestään lajin harrastajien keskuudessa: kilpailusaaliit ote-
taan punnituksen jälkeen aina käyttöön ja erilaiset reseptit 
varsinkin eri särkikalojen hyödyntämiseen ovat haluttuja. 
Valiokunta julkaisi myös videon, jossa lajin konkarit Matti 
Pyykkö ja Kim Jaatinen kertoivat sukelluskalastuksen eetti-
sistä periaatteista.

Hieno uutinen alkavalle kaudelle on historian ensim-
mäisten järvessä kilpailtavien EM-kisojen järjestäminen 
Saimaan Puruvedellä. Osallistujamaita on ilmoittautunut 
mukaan lukuisia, ja median kiinnostus lajia kohtaan on 
hyvässä nousussa. Kilpailun järjestelyt ovat olleet hyvässä 
vauhdissa vuoden 2021 aikana.

Toinen upea uutinen on lajillemme vihdoin saatu naisten 
maajoukkue, joka tulee kisaamaan niin kotikisoissamme 
Saimaalla kuin PM-kisoissa Norjassakin.

Tästä on hyvä jatkaa!

Antti Olin, lajiryhmän vetäjä
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Räpyläuinti
Räpyläuimareiden määrä kasvoi hiukan, vaikka vuosi 2021 
oli haastava sekä valmennuksellisesti että kilpailuiden osal-
ta koronasta johtuen.

Korona toi haasteita valmennukseen; eri alueilla oli eri 
tasoisia koronarajoituksia riippuen koronan leviämisastees-
ta. Osalla paikkakunnista uimahallit olivat suljettuna ke-
vään ja osalla uimarit pääsivät rajoitetusti harjoittelemaan.

Kilpailutoiminnassa sekä kansainväliset GP-, MM- ja 
EM-arvokilpailut että kotimaan Finnish Open joko perut-
tiin tai pidettiin ns. koronakuplassa tai rajoitetuilla uima-
rimäärillä. Kansalliset uintikilpailut olivat syksyn aikana 
mahdollisia rajoitusten salliessa. Räpyläuinnin lajeja oli 
uitavissa joidenkin Uimaliiton uimakilpailujen yhteydessä 
omine startteineen mm. 11.9. Nurmijärven syysuinnit, 
10.10. Ajankellouinnit Kouvolassa ja Kouvola Cupit 27.9., 
6.11. ja 13.12.

Räpyläuimareiden leiritoiminta oli kokonaan pysähdyk-
sissä sekä aloittelijoilla että maajoukkueella.

Vuodesta 2022 toivomme sekä valmennuksellisesti että 
kilpailutoiminnan osalta hiljalleen paluuta normaaliin.

Marja-Liisa Kotikuusi, lajiryhmän vetäjä

Lajiryhmän kokoonpano
Marja-Liisa Kotikuusi, lajiryhmän vetäjä, valmennus,   
  tiedotus
Antero Hammar, valmennus, maajoukkue
Ville Kotikuusi, muut erikseen sovittavat tehtävät
Tomi Kuisma
Jussi Leino, valmennus
Jasmine Pajari, tiedotus
Riikka Purho, valmennus
Kalevi Turkka, muut erikseen sovittavat tehtävät
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Lajiryhmän kokoonpano
Antti Olin, puheenjohtaja
Tapio Salakari, varapuheenjohtaja, tiedotus, 
  tulospalvelu, lajiesittelyt
Kim Jaatinen, ympäristöasiat
Ville Lahikainen, kilpailutoiminta, turvallisuus
Joni Onnela, koulutus
Mikael Raitokari, nuoriso

Uppopallo
Sarjatoiminta oli koronapandemian takia tauolla koko 
alkuvuoden 2021. Loppuvuodesta päästiin vihdoin kahden 
vuoden tauon jälkeen aloittamaan sarjat. Uppopallon nuor-
ten PM-kilpailut järjestettiin Tanskan Odensessa 19.-21.11. 
Kilpailussa oli ensimmäistä kertaa mukana myös nuorten 
naisten joukkue. Norjaan keväälle 2021 myönnetyt up-
popallon EM-kilpailut siirtyivät koronapandemian vuoksi 
kesäkuuhun 2022.

Hannu Ahonen, lajiryhmän vetäjä

Lajiryhmän kokonpano
Hannu Ahonen, aikuisten maajoukkueet
Aleksandr Efimov
Jani Mäkinen, nuorisovastaava
Janek Ploompuu, sarjapäällikkö

Jukka Levonen, naisten maajoukkueen valmentaja 
Hannu Ahonen, miesten maajoukkueen valmentaja 
Sauli Rautiainen, poikien U21 maajoukkueen 
  valmentaja
Daniel Welling, tyttöjen U21 maajoukkueen 
  valmentaja
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Vapaasukellus
Vapaasukelluksen vuoden 2021 toiminta painottui tiedo-
tukseen, koulutukseen ja avovesileirien järjestämiseen. 
Sukeltajaliiton AIDA Instructor -kurssilta valmistui uusia 
AIDA-vapaasukelluskouluttajia, mikä mahdollistaa jatkossa 
kurssitoiminnan lisäämisen. AIDA-kouluttajat järjestivät 
useita AIDA2−4-tasojen vapaasukelluskoulutuksia eri puo-
lilla Suomea. AIDAn koulutusmateriaalit ovat sähköisinä 
verkossa, mikä osaltaan helpottaa kurssien järjestämistä.  

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. AIDAn syvyyslajien MM-kisat järjestet-
tiin Kyproksella. Suomesta kisoihin osallistui neljä miestä 
ja yksi nainen, useimmat heistä ensikertalaisia MM-kisois-
sa. Suomalaiset eivät sijoittuneet 12 parhaan joukkoon. 
Syvyysharjoitteluolosuhteet ovat ymmärrettävästi Suomessa 
hyvin rajalliset, joten kyse oli enemmänkin kisakokemuk-
sen hakemisesta.

Sukeltajaliitolta on saatavissa myös CMAS:n vapaasukel-
luskisalisenssi, mutta vielä ei CMAS-kisoihin ole suoma-
laisia juuri osallistunut. Antero Joki toimi vuonna 2021 
CMAS syvyyslajien MM-kisassa tuomarina.

Kesällä järjestettiin vakiintuneeseen tapaan kaksi valta-
kunnallista avovesileiriä Asikkalassa Päijänteen Kinisselällä 
koronarajoituksia noudattaen. Asikkalan leirin suosio on 
kasvanut vuosi vuodelta, ja nyt osallistujamäärä oli runsaat 
30 osallistujaa kummallakin leirillä.

Timo Pöntinen, lajiryhmän vetäjä
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Lajiryhmän kokoonpano
Timo Pöntinen, lajiryhmän vetäjä, AIDA-koulutus-
  toiminnan koordinointi, turvallisuus, leirit
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
Mikko Pöntinen, maajoukkuetoiminta, valmennus,  
  AIDAn kansainväliset asiat
Viljami Tabell, nuorisotoiminta, lajien välinen 
  yhteistyö
Kaj Toivola, AIDA tuomaritoiminta

Kilpailutuloksia

SUKELLUSKALASTUS

Sukelluskalastuksen MM-kilpailut 18.−19.9.2021, 
Sardinia, Italia

Yksilökilpailu
1. Giacomo de Mola, Italia
2. Oscar Cervanten Riera, Espanja
3. Stjepco Kesic, Kroatia
-----
45. Niklas Saari, Suomi
54. Tero Vaara, Suomi
59. Tuomas Huhtaniska, Suomi

Joukkuekilpailu
1. Italia
2. Espanja
3. Kreikka
----
19. Suomi

Sukelluskalastuksen PM-kilpailut 7.−8.5.2021 Öresund, 
Tanska (vuoden 2020 kilpailu, joka siirrettiin koronapan-
demian vuoksi vuodelle 2021)

Yksilökilpailu
1. Rasmus Wejnold, Tanska
2. Tuomas Huhtaniska, 
3. Nicolai Højlund, Tanska
---

7. Kim Jaatinen
8. Sami Mikkola

Joukkuekilpailu
1. Regina Maris
2. Crazy Fins
3. Team Nordsub

Sukelluskalastuksen PM-kilpailut 15.−1.10.2021 Hitra, 
Norja

Yksilökilpailu
1. Tero Vaara, Suomi
2. Claus Knudsen, Tanska
3. Emil Klauman, Tanska
---
5. Kim Jaatinen
6. Matti Pyykkö
8. Olli Salminen
11. Severi Miettinen
13. Riku Leimola
16. Sami Mikkola
21. Tuomas Huhtaniska
22. Antti Olin
23. Jani Siivonen

Joukkuekilpailu
1. Suomi 2
2. Tanska 1
3. Norja 2

Sukelluskalastuksen SM-kilpailut 30.−31.7. Parainen

Yksilökilpailu
1. Riku Leimola
2. Matti Pyykkö
3. Tuomas Huhtaniska

Joukkuekilpailu
1. Kampela 1
2. Calypso 1
3. Norpat 1

Sukelluskalastuksen Vene-SM-kilpailut 29.8. Kitee
1. Sami Mikkola
2. Tuomas Huhtaniska
3. Tero Vaara
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UPPOPALLO

U21 nuorten PM-kisat 20.–21.11.2021, 
Odense, Tanska 

Naiset
1. Norja
2. Suomi

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

VAPAASUKELLUS

DNF = pituussukellus ilman räpylöitä
DYN = pituussukellus monoräpylällä
DYNB = pituussukellus stereoräpylöillä 
(uusi laji 2019 alkaen)
STA = hengenpidätys
CNF = syvyyssukellus ilman räpylöitä
CWT = syvyyssukellus monoräpylällä
CWTB = syvyyssukellus stereoräpylöillä 
(uusi laji 2019 alkaen)
FIM = köysiavusteinen syvyyssukellus

Syvyyslajien MM-kisat, 22.-29.9.2021, 
Limassol, Kypros

CNF naiset
1. Jennifer Wendland (Saksa), 58 m
2. Marianna Gillespie (Ranska), 57 m
3. Sanda Delija (Kroatia), 55 m
...
19. Henrietta Kivijärvi (Suomi), 26 m

CNF miehet
1. Vitomir Maricic (Kroatia), 81 m
2. Abdelatif Alouach (Ranska), 78 m
3. Dean Chaouche (Iso-Britannia), 76 m
...
13. Tommi Pasanen (Suomi), 40 m
19. Kristian Mäki-Jussila (Suomi), 36 m

FIM naiset
1. Fatima Korok (Unkari), 89 m
1. Alena Konecna (Tsekki), 84 m
3. Marianna Gillespie (Ranska), 81 m
...
24. Henrietta Kivijärvi (Suomi), 40 m

FIM miehet
1. Alexey Molchanov (Venäjä), 118 m
2. Petar Klovar (Kroatia), 116 m
3. Abdelatif Alouach (Ranska), 111 m 
...
25. Tommi Pasanen (Suomi), 55 m
29. Miro Suonperä (Suomi), 45 m
33. Kristian Mäki-Jussila (Suomi), 38 m

CWTB naiset
1. Marianna Gillespie (Ranska), 92 m
1. Jennifer Wendland (Saksa), 92 m
3. Jung A Kim (Etelä-Korea), 82 m
3. Alena Konecna (Tsekki), 82 m
...
27. Henrietta Kivijärvi (Suomi), 40 m (CWTB SE)

CWTB miehet
1. Alexey Molchanov (Venäjä), 115 m
2. Abdelatif Alouach (Ranska), 111 m
3. Vitomir Maricic (Kroatia), 100 m
...
17. Matti Eronen (Suomi), 64 m (CWTB SE)
18. Tommi Pasanen (Suomi), 56 m
25. Kristian Mäki-Jussila (Suomi), 39 m

CWT naiset
1. Marianna Gillespie (Ranska), 98 m
2. Alena Konecna (Tsekki), 94 m
3. Jennifer Wendland (Saksa), 91 m
...
32. Henrietta Kivijärvi (Suomi), 40 m

CWT miehet
1. Alexey Molchanov (Venäjä), 125 m
2. Abdelatif Alouach (Ranska),109 m
3. Sergey Zykov (Venäjä), 101 m
3. Vitomir Maricic (Kroatia), 101 m

...
19. Tommi Pasanen (Suomi), 60 m
21. Matti Eronen (Suomi), 51 m
26. Kristian Mäki-Jussila (Suomi), 40 m

Uudet Suomen ennätykset

CWTB miehet
Matti Eronen, 63 m, Freediving World CUP, 
Sharm-el-Sheikh, Egypti, 15.5.2021
Matti Eronen, 64 m, Syvyys-MM-kisat 2021, 
Limassol, Kypros, 24.9.2021

CWTB naiset
Henrietta Kivijärvi, 40 m, Syvyys-MM-kisat 2021, 
Limassol, Kypros, 21.9.2021

DYNB miehet:
Ossi Peltola, 190 m, Cetus Mini Open 2021, Espoo, Suomi, 
13.12.2021

RÄPYLÄUINTI

Räpyläuinnissa ei järjestetty vuonna 2021 kotimaisia eikä 
kansainvälisiä arvokisoja koronapandemian vuoksi.

SUKELLUSKUVAUS

Sukelluskuvauksen SM-kilpailu

Vuoden sukelluskuva 2021: 
Valoa tunnelin päässä, Mika Saareila

A. Makrokuvat
1. Jukka Suoniemi: Älä tuijota mua!
2. Mika Saareila: Scavenger
3. Mika Saareila: Cuttlefish Portrait

B. Normaali/laajakulmakuvat, kotimaan vedet
1. Mika Saareila: Valoa tunnelin päässä 
2. Pauli Sorsakari: Piilossa
3. Ari Linna: Kirkkaat vedet

C. Kuvittele!
1. Jaakko Ala-Hiiro: Jäämaa 
2. Pauli Sorsakari: Megalodon 
3. Pauli Sorsakari: Taivaantulet 

D. Allaskuvat
1. Erlend Forsen: Pinnalla 
2. Tommi Pasanen: Illuminati
3. Sami Lindroos: Action 

E. Teemasarja: Turvaväli
1. Tommi Pasanen: Close Enough
2. Sami Lindroos: Veljekset kuin ilvekset, turvavälillä
3. Tommi Pasanen: Safe Distance

F. Pintakuvat
1. Ari Linna: Saunailta
2. Eero Marttinen: Auringonlasku sukelluksen jälkeen 
3. Päivi Luoma: Sukeltajat filmillä 

G. Videosarja
1. Tommi Pasanen: Residents 
2. Jaakko Ala-Hiiro: Freediving & Imaging 
3. Tommi Pasanen: The Dark Side of Ice 

H. Nuorten sarja
Sarjaan ei osallistunut yhtään kuvaa.

Sukelluskuvauksen PM-kilpailu

Kilpailun järjesti Norjan sukellusliitto, ja siihen osallistui 
28 pohjoismaista kuvaajaa.

1. Galice Hoarau, Norja
2. Johan Sundelin, Ruotsi
3. Pekka Tuuri, Suomi
…
13. Jukka Suoniemi
14. Teemu Lakka
19. Ismo Marttinen

Sukelluskuvauksen CMAS MM-kilpailu 4.−9.10., 
Porto Santo, Madeira

Sukeltajaliiton edustajana kilpailuun osallistuivat Teemu 
Lakka ja Juhani Väihkönen. Kuudesta still-kuvasarjasta he 
osallistuivat viiteen. Paras sijoitus oli Teemu Lakan 5. sija 
sarjassa Close Up. Muissa sarjoissa kilpailijoiden pisteet 
eivät riittäneet kymmenen parhaan joukkoon.
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Vuosi 2021 oli Sukeltajaliiton 65. toimintavuosi. 
Liiton jäsenenä oli 143 seuraa, joiden jäsenmäärä 
vuoden lopussa oli 7 952 henkilöä. Liitolla oli vuoden 
lopussa 402 henkilöjäsentä ja 11 yhteisöjäsentä. 
Seuroista viisi on mukana Olympiakomitean Tähtiseuraohjelmassa.

UUSIMAA 
• Abborre Freediving ry
• Arctic Diver’s Club Helsinki ry
• Aurelia Divers ry
• Biosukeltajat ry
• Cetus Espoo ry, Cetus Esbo rf 
• Espoon Dyykkarit ry
• Espoon Urheilusukeltajat ry
• Finnairin Sukeltajat ry
• Freediving Team of Finland ry
• Hyvinkään Urheilusukeltajat ry
• Jedan Kalakulinaristit ry
• Karkkilan Urheilusukeltajat ry
• Keski-Uudenmaan Sukeltajat ry 
• Lohjan Urheilusukeltajat ry
• Loviisan Merisukeltajat ry
• Marine Iquanas ry

• Merisukeltajat ry
• 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
• Tammisaaren urheilusukeltajat Piraya ry,  

   Ekenäs sportdykare Piraya rf
• Team Kampela ry
• Tekninen Sukellusseura Nessie ry
• The Finnish Sealions ry
• Topdive ry
• Tres Dyckers sukellusseura ry
• Urheilusukelluskerho Murena ry, 
   Sportdykarklubben Murena rf
• Urheilusukeltajat ry
• Valkon Vapaaehtoinen Palokunta ry / 
   sukellusryhmä
• 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 Uppopallo ry
• Pudasjärven Sukeltajat ry
• Sukellusseura Ahti ry
• Ylivieskan Urheilusukeltajat ry

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

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

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
• Sukellusseura Vesihiisi ry
• Suonenjoen Urheilusukeltajat 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
• Lappeenrannan Uimarit ry/ räpyläuintijaos
• Parikkalan Sukeltajat ry
• Saimaan Norpat Urheilusukellusseura ry

SATAKUNTA
• Kankaanpään Urheilusukeltajat ry
• Kauttuan Vesisukelluskerho ry
• Kokemäen Kova-Väki Urheilusukellus ry
• Merikarvian V.P.K. ry
• Porin Urheilusukeltajat ry
• Rauman Laitesukeltajat 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
• Hämeenlinnan Sukeltajat ry 
• Riihimäen Urheilusukeltajat ry 
• Syrjäytyneiden sukeltajien sauna- ja 
   sukellusseura GummiWihta ry

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

KYMENLAAKSO
• Kotka Divers ry 
• Kouvolan Uimarit ry
• Kouvolan Varuskunnan Urheilijat ry / 
   sukellusjaos
• Sukellusseura Vesikot ry 
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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
• Suomen meriarkeologinen seura ry
• Tvärminnen eläintieteellinen asema
• Ville Heldan Tmi
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Sukeltajaliitto ry:n jäsenseurat 1992-2021

Jäsenmäärä Sukeltajaliitto ry:n seuroissa 1992-2021

Sukupuolijakauma Sukeltajaliitto ry:n jäsenseuroissa

Ikäjakauma Sukeltajaliitto ry:n jäsenseuroissa
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Laitesukellusvaliokunta

 

Tulot
Menot

Yhteensä

4 200
9 320

-5 120

3 578
5 276
-1 698

4 75 1
8 030

-3 279

Turvallisuusvaliokunta Tulot
Menot

Yhteensä

0
400

-400

0
0
0

0
0
0

Ensiapukoulutusvaliokunta Tulot
Menot

Yhteensä

4 500
6 000
-1 500

7 604
4 818
2 786

0
306

-306

Vapepa-valiokunta

 

Tulot
Menot

Yhteensä

4 500
8 000

-3 500

156
0

156

4 835
6 035
-1 200

Nuorisovaliokunta Tulot
Menot

Yhteensä

10 400
12 920
-2 520

4 340
5 437
-1 097

6 005
4 315
1 690

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

Tulot
Menot

Yhteensä

89 190
147 747
-58 557

29 163
46 393
-17 230

3 203
17 7 1 8

-14 5 1 5

Tiedotustoiminta Tulot
Menot

Yhteensä

3 000
37 600

-34 600

1 266
28 323

-27 057

2 709
36 697

-33 988

Julkaisutoiminta
*erittely alla

Tulot
Menot

Yhteensä

84 800
83 400

1 400

61 431
76 373
-14 944

70 693
75 265
-4 572

Hallinto
Poistot hallinnossa

Tulot
Menot

Yhteensä

10 000
342 530

-332 530

9 927
335 095

-325 1 68

7 994
337 764

-329 770

Kansainvälinen
toiminta

Tulot
Menot

Yhteensä

0
6 000

-6 000

0
4 1 27

-4 1 27

0
4 504

-4 504

Varainhankinta
Ei sisällä lehden 
tilausmyyntiä

Tulot
Menot

Yhteensä

286 900
39 400

247 500

268 762
40 064

228 698

279 990
38 408

241 582

Avustukset Tulot
Yhteensä

175 000
175 000

175 000
175 000

175 000
175 000

Tilikauden 
tulos

Tulot
Menot

Yhteensä

672 490
693 3 1 7
-20 827

561  227
545 908

15 3 19

555 180
529 042

26 1 38

Sukeltajaliitto ry                  Budjetti     Tilinpäätös      Tilinpäätös 
                          2021     2021                2020

TALOUS

 
 

 Liiton taloudesta
 
• Tulos oli 15 319 euroa ylijäämäinen, kun se vuonna 2020 oli 26 138 euroa ylijäämäinen.  
• Olimme budjetoineet noin 20 827 euron alijäämäisen tuloksen. Tulokseemme vaikutti edelleen se, 
  ettei koronapandemian vuoksi kaikkea suunniteltua toimintaa voitu toteuttaa ja mm. uppopallon EM-kilpailu 
  siirtyi ensi vuodelle. Kokouksia toteutettiin etäkokouksina ja matkakuluja syntyi normaalia vähemmän. Liiton 
  vastuulla ollut lisäeläke on maksettu tammikuun 2022 aikana loppuun, jolloin eläkevastuu on kirjattu 
  todellisen toteuman mukaisesti tilinpäätökseen.
• Omatoimisen varainhankinnan nettotulos oli 230 438 euroa, kun se vuonna 2020 oli 244 087 euroa.    
• Liiton oma pääoma on 231 833 euroa, kun se vuonna 2020 oli 216 514 euroa.  
• Viiden viimeisen vuoden aikana ylijäämää on kertynyt lähes 145 000 euroa paikkaamaan edellisenä neljänä 
  vuonna kertynyttä alijäämää. 
• Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtionavustus oli edelleen 175 000 euroa, samoin kuin 
  vuosina 2017–2020. 
• Liiton suurin yksittäinen tulonlähde olivat jäsenmaksutuotot, jotka olivat 209 299 euroa. 
  Vuonna 2020 jäsenmaksuista kertyi tuottoa 219 670 euroa. Liiton jäsenmäärä on edelleen ollut laskussa. 
• Vapepa-sukeltajien koulutustoimintaa ei koronapandemian vuoksi tänä vuonna järjestetty, joten SPR:n 
  tukea ei anottu. Sukeltajaliitto haki STEAlta avustusta vuosille 2022−2024 Vapepa-erikoissukellusryhmän 
  toimintaan, mutta tätä ei myönnetty.
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Julkaisutoiminta
Tulot
Menot
TULOS

Sukeltaja-lehti
1 0  635
64 988
-54 353

koulutusmateriaalit
50 796
11 387
39 409 

yhteensä
61 431 
76 375
-14 944

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

     1.1.-31.12.2021   1.1.-31.12.2020

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    

   

1 676,74
1 676,74

40 289,98

17 996,94
17 996,94

292 960,64 
 

351 247,56

352 924,30

1 257,55
1 257,55

40 615,67

19 700,29
19 700,29

321 371,35

381  687,31

382 944,86

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

216 5 13,70
2 804,45

219 318,1 5
 
 

3 389,00 

60 149,1 4 
4 767,90 

82 806,04
147 723,08

382 944,86

VASTAAVAA

TALOUS

TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS 

Sukeltajaliitto ry, Finska dykarförbundet rf:n jäsenille 

Olen Sukeltajaliitto ry, Finska dykarförbundet rf:n valitsemana toiminnantarkastajana suorittanut 
yhdistyksen toiminnantarkastuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021. 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. 

 

Lappeenrannassa maaliskuun 8. päivänä 2022 

 

Jyrki Lukkarinen   
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Tilintarkastuskertomus

Sukeltajaliitto ry, Finska dykarförbundet rf:n jäsenille

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja 

taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti

ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Tilintarkastuksen kohde

Olemme tilintarkastaneet Sukeltajaliitto ry, Finska dykarförbundet rf:n (Y-tunnus 0202321-4) tilinpäätöksen 

tilikaudelta 1.1.–31.12.2021. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän 

tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet 

tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen 

soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Riippumattomuus

Olemme riippumattomia yhdistyksestä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka 

koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset 

velvollisuutemme.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen velvollisuudet

Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa 

olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus 

vastaa myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, 

jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa 

tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu 

toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhdistys 

aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä

tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. 

Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina 

havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua 

väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi 

PricewaterhouseCoopers Oy, tilintarkastusyhteisö, PL 1015 (Itämerentori 2), 00101 HELSINKI

Puh. 020 787 7000, www.pwc.fi

Kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 0486406-8

Assently: 5aabd662527614b6b5891a740a80ab6d86c807ed37262a8cedb9b70ea09d6a4495f6cc5e3eb0f5caf5d6b8432c4fabe0e4abf72deebec96365fbf176ae7ebc45
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kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja 

säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

 Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden 

riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme 

lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, 

että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että 

virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa,

väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen 

valvonnan sivuuttamista.

 Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme 

suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä 

tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

 Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien 

kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

 Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen 

toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, 

esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää 

aihetta epäillä yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista 

epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota 

epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole 

riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään 

mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa 

siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.

 Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, 

rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että 

se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta

sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät 

puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

 

Helsingissä 8.3.2022

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

 

 

Jyri Leivo
HT

Assently: 5aabd662527614b6b5891a740a80ab6d86c807ed37262a8cedb9b70ea09d6a4495f6cc5e3eb0f5caf5d6b8432c4fabe0e4abf72deebec96365fbf176ae7ebc45
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Julkaisija
Sukeltajaliitto ry
Valimotie 10
00380 Helsinki
www.sukeltaja.fi

https://www.facebook.com/sukeltajaliitto
https://www.instagram.com/sukeltajaliitto/
https://www.youtube.com/channel/UCNHCTBMKDawYAm_9Zi04ieQ



