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Historiikki 2003–2012  
Tämä historiikki on jatkoa vuonna 2003 kirjoitetulle historiikille. Tässä historiikissa on pyritty 

välttämään sitä, että toistetaan aiemmin laaditussa historiikissa jo todettuja asioita, joten on 

suositeltavaa lukea historiikki 1983–2003  ennen tämän historiikin lukemista. Lähdeaineistona 

on käytetty toimintakertomuksia, pöytäkirjoja, sukelluspäiväkirjoja, haastatteluita sekä 
kirjoittajan omia muistiinpanoja. 

Kiteen Urheilusukeltajista Keski-Karjalan Sukeltajiksi 

Kiteen Urheilusukeltajat ry:n nimellä tunnettu seura on perustettu 

7.7.1983, joten seura saavutti vuonna 2013 kunniakkaan 30 vuoden iän. 

Seura on ollut koko olemassaolonsa ajan Sukeltajaliitto ry:n jäsenseura. 

  
Keski-Karjalan Sukeltajat ry. tunnettiin vuoden 2006 loppuun saakka 

nimellä Kiteen Urheilusukeltajat ry. Kesälahden Urheilusukeltajien 

lopetettua toimintansa vuoden 2006 lopulla seurat yhdistyivät ja alkoivat 

toimia uudella nimellä vuoden 2007 alusta.  

 

Kiteelle perustettiin vuonna 2003 toinenkin sukellusseura, Puhoksen 
Sukeltajat ry. Vuonna 2006 käytiin neuvotteluja myös Puhoksen Sukeltajien 

toimintojen yhdistymisestä Kiteen Urheilusukeltajiin, mutta neuvottelut 

eivät valitettavasti tuottaneet tulosta. 

 

Jäsenistö  

Seuran jäsenmäärä on 

vakiintunut hieman yli sataan 

henkilöjäseneen. Seurassa on 
paljon sitoutuneita ja pitkäaikaisia 

jäseniä. Jäsenistön vaihtuvuus on 

ollut varsin pientä ja uudet seuran 

jäsenet ovat tulleet toimintaan 

pitkälti peruskurssien sekä 

norppatoiminnan kautta. 
 

Vuonna 2009 alkoi seuran 

historian ensimmäinen jäsenen 

erottamisprosessi. Seura joutui 

erottamaan vakavaan rikokseen 

syyllistyneen jäsenensä. Erottaminen oli koitua seuran kohtaloksi, sillä 
erotettu  valitti päätöksestä ja vei asian oikeuteen. Käräjäoikeus ja 

hovioikeus antoivat tuomionsa vuoden 2011 puolella. Oikeuden päätöksellä 

erottaminen oli perusteltua, mutta seura joutui maksamaan omat 

oikeudenkäyntikulunsa, noin 8 000 euroa. Seuran taloudelle tämä oli suuri 

takaisku, mutta siitä selvittiin säästöillä, Kitee-Seuran avustuksella ja 

tilapäisellä jäsenmaksun korotuksella. Seura käynnisti heti hovioikeuden 

päätöksen jälkeen ulosottomenettelyn kyseisten kustannusten takaisin 
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saamiseksi. Erottamisprosessi oli kokonaisuudessaan seuralle erittäin 

raskas ja verotti voimia normaalilta seuratoiminnalta. 

 

Koulutustoiminta 
Laitesukelluskursseja on järjestetty vuosittain. Peruskurssien oppilaita on 

jatkokoulutettu laitesukelluksen jatkokursseilla, syventävillä jatkokursseilla 

sekä nitrox-kursseilla. Vuosina 2003–2012 on järjestetty yhteensä 

kahdeksan laitesukelluksen peruskurssia, kolme laitesukelluksen 

jatkokurssia ja kaksi laitesukelluksen syventävää jatkokurssia. Kurssin 

hyväksytysti suorittaneet ovat saaneet kansainvälisesti tunnetun CMAS-

luokituksen.  Kurssit on pystytty 
toteuttamaan omin 

kouluttajaresurssein. Seuran 

koulutusvastaavana on toiminut koko 

10-vuotiskauden M2-kouluttaja Arto 

Möttönen. Seuran kouluttajista 

Taneli Tiittanen ja Timo 
Tynkkynen saivat vuonna 2008 

CMAS M2 -kouluttajapätevyyden.  

Muita seuran pitkäaikaisia 

laitesukelluskouluttajia ovat Erno 

Olkkonen (M2), Olavi Parkkinen ja 

Teuvo Turunen. 
 

Aktiivisimmat jäsenet ovat 

jatkokouluttautuneet myös muiden 

seurojen ja Sukeltajaliiton kursseilla. 

Tällaisia kursseja ovat olleet mm. 

nitrox- ja lähikouluttajakurssit. 

 

Toiminta numeroina 
 

 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Jäsenmäärä kaikki 100 95 95 116 124 134 145 156 150 150  - 

Jäsenmäärä liittoon 
ilmoitetut       71 89 93 94 117 111 111  - 

Pullotäyttöjä       481 424 398 241 308 289 314  - 

P1-kortitukset 10   11*   13* 11 3 10 5 3   

P2-kortitukset   4**   9   6           

P3-kortitukset         4       2***     

Nitrox-kortitukset                     2 

Vapepa-sukeltajakurssi 3     2               

DAN-kortitukset               9       

Vapepa-tehtävät     2             1  - 

SPR-ensiapukurssi   10                   

Norpat (uudet aloittajat)             12 11       
*Liiton rekisteri    **Seuran nimissä pidetty kurssi, ei seuran jäseniä    ***Kurssi alkanut vuonna 2010 
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Valkiajärven tukikohta on ihanteellinen paikka koulutustoiminnalle. Kuva vuoden 

2007 peruskurssin avovesiosuudesta. 

 

 
Sukeltajaliitto järjesti syksyllä 2006 valtakunnallisen Vapepa-sukeltajakurssin 

Kesälahdella. Kurssille osallistui kurssilaisia ja avustajia myös seurastamme. 
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Vuonna 2009 järjestettiin jääsukelluskurssi, jolla seuran jäseniä perehdytettiin 

sukeltamiseen jäätävissä olosuhteissa. Kurssilla opeteltiin mm. merkinantoja ja 

turvaohjeita, jonka jälkeen sukellettiin Valkiajärven loistavissa olosuhteissa. 

 

 
Yhdeksän seuran jäsentä osallistui keväällä 2010 Karjalan Kievarilla järjestetylle 

DAN-ensiapukurssille. DAN toteuttaa erityisesti sukeltajille suunniteltuja 

ensiapukursseja. Kuvassa Arto Möttönen ja Pekka Sorsa harjoittelevat 
peruselintoimintojen ylläpitoa ja happiensiapua. 
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Lapsi- ja nuorisotoiminta 

 
Norppatoiminta sai vuonna 2009 piristysruiskeen, kun seuran jäsen Pirjo 

Koponen suoritti norppaohjaajakurssin. Norppatoiminta käynnistyi 

5.11.2009,  kun seuran historian ensimmäinen Norppakurssi alkoi. Kurssille 
osallistui 12 nuorta sukellusharrastajaa. Vuonna 2010 alkoi seuraava 

norppakurssi, jolle osallistui 11 uutta norppaa. Yhdeksän vuoden 2009 

norppakurssilaisista jatkoi 2010 aloittaneessa hylje-ryhmässä. Tämän 

jälkeen norppatoimintaa on jatkettu jakaen ohjaajavuoroja kouluttajien ja 

kokeneiden sukeltajien kesken. Ohjattuun norppatoimintaan on osallistunut 

vuosina 2011–2013 noin 10 aktiivista norppaa vuosittain. Ohjatuilla 
norppavuoroilla on harjoiteltu perusvälinetaitoja, pelattu uppopalloa, 

harjoiteltu pelastamista ja kisailtu monissa eri muodoissa. 

 
Norppatoiminta aktivoitui 2009. 

 
 

Toimitilat ja kalusto 
Seuran toimitilat ovat olleet edelleen koko 10-vuotiskauden Kiteen 

kaupungilta vuokratuissa tiloissa Keisarinkujalla. Tiloissa säilytetään 

veneitä, sukellusvarusteita ja muuta sukeltamista tukevaa kalustoa. Tiloissa 
on pidetty myös jääsukelluskurssin teorialuentoja sekä hallituksen 

kokouksia. ”Lupin” yhteydessä on myös kompressorihuone, jonne on 

sijoitettu sekä seuran että palolaitoksen kompressorit. Tilat palvelevat 

erinomaisesti seuran tarpeita.  
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Hallituksen kokous Lupilla. Kuvassa Arto Möttönen, Olavi Parkkinen, Teuvo Turunen 

ja Seppo Pakarinen. 

 
 

Seuralla on kaksi kumivenettä. Suurempi 28 hv:n moottorilla varustettu 

Achilles on  hankittu vuonna 1986, ja pienempi kumivene ostettiin Kai 
Kaartiselta vuonna 2005. 

 

Seuran vuonna 1988 hankittu kiinteä kompressori vaihdettiin vuonna 2007 

uuteen. Seuralla on myös kaksi retkikompressoria, joista toiseen hankittiin 

vuonna 2008 uusi polttomoottori. Toinen retkikompressoreista tuli käyttöön 

Kesälahden Urheilusukeltajien perintönä. Vanhempi retkikompressori on 

palvellut aina seuran perustamisesta saakka. 
 

Seuran koulutustoiminnassa turvauduttiin pitkään jäseniltä lainattuihin 

sukelluslaitteisiin. Myöhemmin seuralle on hankittu määrätietoisesti omia 

sukelluslaitteita. Viimeisimpiä hankintoja ovat vuonna 2011 hankitut kaksi 

takkiliiviä. Samassa yhteydessä kaksi pulloa vaihdettiin uusiin. Vuonna 

2010 hankittiin neljä paineenalennin–annostin-yhdistelmää. Nykyiset viisi 
täydellistä ja nykyaikaista laitepakettia riittävätkin hyvin pienten 

peruskurssien tarpeisiin. 

 

Talous  
Seuran tärkeimmät tulot ovat muodostuneet jäsenmaksuista, 

kurssituotoista sekä pienistä talkooluonteisista töistä. Esimerkiksi 

Postinrannan keväinen tarkastus ja Papinniemen leirikeskuksen rannan 
tarkastus ovat tuoneet pientä lisäapua seuran talouteen. Suurimmat 

säännölliset kuluerät ovat olleet Sukeltajaliiton jäsenmaksut, 

kalustohankinnat sekä kaluston ylläpito. Suurin yksittäinen kuluerä 

viimeisen kymmenen vuoden aikana on ollut aiemmin mainittu seuran 
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jäsenen erottamisesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut. Nykyisellään 

seuran talous on vakaalla ja turvallisella pohjalla. 

 

 
Postinrannan tarkastukset ovat kuuluneet seuran jokavuotisiin tapahtumiin. 

 
Jäsen- ja liittymismaksut on pidetty koko seuran toiminnan ajan tietoisesti 

alhaisella tasolla. Seuran jäsenyys on haluttu mahdollistaa kaikille 
tulotasosta riippumatta. Vuodelle 2013 tehtiin kuitenkin tuntuva 

jäsenmaksujen korotus. Osasyynä tähän oli mm. kurssien kysynnän 

hiipuminen ja ns. talkootuottojen pieneneminen. Toisaalta jäsenmaksun 

vastineeksi jäsenet saavat edelleen mm. maksuttomat pullojen 

paineilmatäytöt, uimahallivuorot ja Sukeltajaliiton jäsenyyden 

jäsenetuineen.  

 

Seura Sukeltajaliitto ry:ssä 
 

Seuran jäsen Erno Olkkonen on toiminut vuosina 2000–2008 

puheenjohtajana ja jäsenenä Sukeltajaliiton turvallisuusvaliokunnassa. 

Vuosina 2009–2012 hän on ollut Sukeltajaliiton  hallituksessa, joista vuoden 

2010 Sukeltajaliiton varapuheenjohtajana. Olkkonen on toiminut myös 

liittokouluttajana Vapepa- ja DAN-ensiapukoulutuksessa sekä 
erityisryhmien koulutuksessa. Seura on ollut edustettuna vuosien 2003–

2013 aikana lähes poikkeuksetta kaikissa Liiton kevät- ja syyskokouksissa. 

Vuosikokousedustajana on toiminut joko Jouni Saari tai Erno Olkkonen.  
 

Sukellustoiminta 
Sukeltaminen on kehittynyt huomattavasti viimeisten kymmenen vuoden 

aikana. Tekniikkasukellusmenetelmät ovat yleistyneet, ja seuran 
aktiivisukeltajilla alkaa olla lähes poikkeuksetta laadukkaita 

laitekokoonpanoja tupla-alentajineen, tuplapulloineen ja kuivapukuineen. 

Myös suljetun kierron sukelluslaitteet ovat tulleet harrastajasukeltajien 
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yleiseen käyttöön. Yhdellä seuran jäsenellä on rebreather ja muutamat ovat 

testanneet sellaisia hankinta-aikeissa. 

 

Seurassa tai seuran jäsenille ei ole sattunut vakavia 
sukellusonnettomuuksia. Osasyynä lienee alueen turvalliset ja vakaat 

sukellusolosuhteet. Toisaalta laadukkaasti koulutetut jäsenet ovat 

omaksuneet turvalliset toimintatavat jo peruskoulutuksessaan. Vuonna 

2009 seuralle laadittiin Kuluttajaviraston ja Sukeltajaliiton ohjeiden 

mukainen turvallisuusasiakirja, jota on päivitetty säännöllisesti. 

Turvallisuusasiakirjalla pyritään kartoittamaan riskejä, ennakoimaan 
mahdollisia vaaratilanteita ennakkoon ja edesauttamaan turvallista 

harrastuksen jatkumista myös tulevaisuudessa. Jäsenistöä on myös 

koulutettu toimimaan onnettomuustilanteissa. Vuonna 2010 järjestettiin 

DAN-ensiapukurssi, jolle osallistui yhdeksän seuran jäsentä. 

 

Seuralla on ollut vakiintunut käytäntö järjestää kesäaikaan 
viikkosukelluksia. Viikkosukellukset ovat suuntautuneet useimmin seuran 

tukikohtaan Valkiajärvelle. Viikkosukelluksia on järjestetty jonkin verran 

myös kirkasvetisille lammille, Punkaharjun proomuille, Puruvedelle ja 

Pyhäjärvelle. Seuran jäsenet ovat osallistuneet useina vuosina myös 

Puruveden Retkeilyn ja Aurinkokunnan kuvantekijöiden toteuttaman 

vedenalaisen taidenäyttelyn upotukseen. 

 

 
Viikkosukellus Puruveden Linnasaareen vuonna 2005. 
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Seura ja seuran jäsenet ovat osallistuneet useina peräkkäisinä vuosina 

kansainväliseen Divers Night -sukellustapahtumaan. Kuva vuoden 2008 

tapahtumasta. 

 

 
Kiteellä on erinomaiset sukellusolosuhteet. Seuran tukikohta Valkiajärvellä on lähes 

kaikkien suomalaisten sukeltajien tuntema kohde ja sukelluskuvaajien 

suosikkikohde. Savonlinnalainen Pasi Lensu on menestynyt Valkiajärvellä kuvatuilla 

kuvilla niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. 
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Seuralla on ollut uimahallivuorot torstaisin ja sunnuntaisin. Vuorot ovat 

olleet aktiivisessa käytössä. Hallivuoroilla on ollut viime vuosina 

ilahduttavan paljon norppatoimintaa. Hallivuoroilla on ollut merkittävä rooli 

seuran toiminnassa, sillä ne palvelevat niin koulutustoimintaa kuin 
sukeltajien fyysisen kunnon ylläpitoakin. Toki allasvuoroilla on ollut myös 

erittäin tärkeä sosiaalinen merkitys sukeltajien tavatessa säännöllisesti 

toisiaan. 

 

Seuran jäsenet ovat sukeltaneet varsin paljon omatoimisesti myös 

ulkomailla.  
 

Jäsenet ovat olleet aktiivisia sukeltajia lähivesistöissämme, sillä 

pullotäyttöjä on kertynyt vuosittain keskimäärin noin 350 kpl. Suosituin 

sukelluskohde on ollut Valkiajärvi, joka on suosittu sukelluskohde myös 

ulkopaikkakuntalaisten keskuudessa. Valkiajärvellä on tukeva laituri, 

nuotiopaikka, WC sekä pressukatos pukeutumista varten.  

 

Muu toiminta 
 

Kauden avajaiset, pikkujoulut ja kauden päättäjäiset ovat muodostuneet 

vakiintuneiksi tapahtumiksi. Kauden avajaisten yhteydessä on ollut tapana 

ylläpitää ja huoltaa Valkiajärven tukikohtaa mm. tekemällä polttopuita. 

Muista tapahtumista mainittakoon 2010 Kesälahdella järjestetty talvinen 

ulkoilupäivä ja vuonna 2008 vietetty seuran 25-vuotisjuhla Riihivalkeassa.  
 

Seura on ollut toimintansa alusta saakka Vapaaehtoisessa 

pelastuspalvelussa. Nykyisellään seuralla on myös jäsenedustus Vapepan 

Keski-Karjalan paikallistoimikunnassa, sillä Jouni Saari on toiminut 

vuodesta 2012 paikallistoimikunnan varapuheenjohtajana. Seuralla on 

vuonna 2006 laadittu Vapepa-hälytyskortti. Seurassa on viisi Vapepa-
sukeltajakurssin käynyttä sukeltajaa sekä Vapepa-sukelluskouluttaja. 

 

Tiedotus ja näkyvyys 
Vuonna 2004 perustettiin jäsentiedotukseen tarkoitettu sähköpostituslista. 

Postituslistalla oli perustettaessa noin 30 jäsentä. Pekka Sorsan toteuttamat 

seuran historian ensimmäiset internetsivut uusittiin vuonna 2004, jonka 

jälkeen sivujen ylläpidosta on vastannut Erno Olkkonen. Vuonna 2007 

seuralle hankittiin oma verkkotunnus, www.keskikarjalansukeltajat.fi. 
Seuran nettisivut uudistettiin kokonaisuudessaan jälleen vuonna 2012, ja 

ne siirtyivät samalla nykyaikaiselle alustalle. Seuralla on ollut myös 

runsaasti positiivista näkyvyyttä Koti-Karjala-lehdessä. Kiitos tästä kuuluu 

ehdottomasti Tuomo Flinkmanille.  

 

Näkyvyyttä ja sukellusharrastuksen tunnettuutta on ylläpidetty 
osallistumalla useina vuosina ”Telekkuumispäiville”, joilla on esitelty 

sukeltamista lapsille ja nuorille. Sukeltamista on esitelty myös Puhoksen 

Perinnepäivillä ja Keski-Karjalan messuilla. Koululaisryhmille ja 

sukeltamisesta kiinnostuneille on järjestetty säännöllisesti introsukelluksia.  

 

Hallinto 
Seuran säännöt uudistettiin vuonna 2007 seuran muuttaessa nimensä 
Keski-Karjalan Sukeltajat ry:ksi. Sääntöihin tehtiin samassa yhteydessä 

ajan vaatimia päivityksiä ja niissä täsmennettiin mm. lapsi- ja 

nuorisotoiminnan kuulumista olennaisena osana seuran toimintaan. Tässä 

vaiheessa otettiin käyttöön myös termi ”Seuran hallitus” aiemman 

 

http://www.keskikarjalansukeltajat.fi/
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”Johtokunnan” tilalle. Sääntöuudistuksella oli tärkeä rooli aiemmin mainitun 

jäsenen erottamisasian yhteydessä. Ilman sääntöjen täsmentämistä 

erottamisprosessi ei olisi välttämättä ollut seuralle niin edullinen, kuin se 

nyt oli. 
 

Vuosikokoukset on pidetty vuosittain 

sääntöjen määräämänä ajankohtana. 

Sääntöjen mukaan seuralla on yksi 

varsinainen vuosikokous. Ylimääräisiä 

vuosikokouksia ei ole pidetty. Hallitus on 
kokoontunut tarvittaessa, normaalisti noin 

2–4 kertaa vuodessa. 

 

Seuran puheenjohtajana toimi vuoteen 2005 

saakka vuonna 2010 seurasta erotettu Erkki Nieminen. Vuodesta 2006 

saakka puheenjohtajana on toiminut Jouni Saari. Arto Möttönen on 
toiminut hallituksen varapuheenjohtajana vuodesta 2004 alkaen. 

Sihteereinä ovat toimineet Markku Hiltunen (–2005) Tuomo Flinkman 

(2006–2009) ja Tero Lehtinen (2010–2013).  

 

Seuran hallituksessa ovat toimineet viimeisen kymmenen vuoden aikana 

Janne Hurskainen, Jukka Turunen, Seppo Pakarinen, Erkki Nieminen, 

Tiiu Tamm, Pirjo Koponen, Taneli Tiittanen, Timo Tynkkynen, Anna-Liisa 
Melasaari, Keijo Raappana ja Markku Hiltunen.  

 

Vuoden 2013 hallituksessa ovat Jouni Saari, Arto Möttönen, Timo 

Tynkkynen, Tiiu Tamm, Tero Lehtinen, Soili Turtiainen ja Ari Pirhonen. 

 

 
Talkoot ovat tärkeä osa yhdistystoimintaa. Kuva Lupin siivoustalkoista vuodelta 

2012. 
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Lopuksi 
Seuran toiminta on ollut vireää koko sen 30-vuotisen toiminnan ajan. Seura 

on selvinnyt vaikeistakin ajoista, ja jäsenistön määrä on vakiintunut yli 100 

jäseneen. Seuran perustajajäseniä on edelleenkin mukana seuran 
toiminnassa, ja toimintaan on tullut jonkin verran uusia henkilöitä. 

Seutukunnan heikko taloudellinen tilanne, työpaikkojen vähäisyys ja 

muuttotappiot ovat valitettavasti verottaneet myös seuraa. Nuoria on 

vaikea saada mukaan seuratoimintaan, kurssien kysyntä on nykyisellään 

heikkoa ja esimerkiksi talkoisiin osallistuminen on vaisua.  

Sorsan Pekka, Parkkisen Olli, Turusen Jukka, Möttösen Arto, Flinkmanin 

Tuomo, Saaren Jouni ja monet muut aktiiviset seuran jäsenet ovat pitäneet 
seuran pystyssä 30 vuotta. Suuri kiitos Teille kantaville voimille ja voimia 

jatkaa edelleen! Erityiskiitos viime vuosien seuratoiminnasta kuuluu Jouni 

Saarelle ansiokkaasti hoidetusta seuran puheenjohtajuudesta ja 

aktiivisuudesta seuran toiminnassa. 

Seura on vuonna 2013 hyvin voiva niin taloudellisesti, toiminnallisesti kuin 

kalustonkin osalta. On hienoa, että toiminnassa on edelleen mukana 1980-
luvulla sukellusharrastuksen aloittaneita henkilöitä Tästä on hyvä jatkaa, 

mutta jatkuvuuden kannalta seura tarvitsee kipeästi nuorta polvea, uusia 

tekijöitä, kouluttajia, norppaohjaajia ja yhteistyötä kaikkien sidosryhmien 

kanssa. Toivottakaamme uudet ja innokkaat tekijät avoimin mielin mukaan 

toimintaan ja antakaamme heille tilaa toimia! 

Kiteellä 25.10.2013 

Erno Olkkonen 

Seuran jäsen vuodesta 1986 

 

 
Jäsenet voivat lukea tarkemmin menneistä vuosista seuran nettisivuilta. 

Toimintakertomukset ja kokousten pöytäkirjoja koottiin historiikin laatimisen 

yhteydessä seuran internetsivuille. 

 

 
 


