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Sukelluskalastus

Sukelluskalastuksessa kalanpyynti suoritetaan
vapaasukellusvälineiden (märkäpuku, maski, snorkkeli
ja räpylät) sekä harppuunan avulla. Paineilmalaitteita
ei käytetä. Lajissa yhdistyvät vahva fyysinen kunto
(sukelluskestävyys) ja rauhallinen mielenhallinta.
Kalansaaliiden mittaamisessa käytetään yksinkertaista
pistelaskujärjestelmää, joka perustuu kalalajeihin,
niiden määrään ja painoon. Kilpailuissa on sekä yksilö-
 että joukkueluokat, jolloin jokaisen kilpailijan saamat
pisteet lasketaan sekä yksilökohtaisesti että
joukkueittain. Suomen nousu lajin pohjoismaiseen
eliittiin on jo tapahtunut ja maajoukkue voitti kultaa
syyskuussa 2008 järjestetyissä PM – kilpailuissa.
Vuonna 2008 maajoukkue osallistui maailman
mestaruuskilpailuihin Venezuelassa. Nyt tavoitteet
ovat kovat. Tarkoituksenamme on selvityä kymmenen
parhaan maan joukkoon ja ansaita paikka lajin MM-
kisoihin 2010, jotka pidetään Croatiassa.

”Meri riehuu ympärilläni, valkoiset pärskeet rauhoittavat
mieltä ja sielua. Aloitan keskittymisen sukeltamiseen.
Hengitän syvään, suljen arkiset asiat pois ja lähden
liukumaan kohti syvyyksiä. Avaan silmäni, olen toisessa
maailmassa. Olen ahdin valtakunnassa. Piiloudun
kasvillisuuden ja kivien sekaan. Pulssini nousee.
Ensimmäiset meren olennot lähestyvät minua. Yhtäkkiä
iso meriahven syöksyy eteeni, jahdaten mustekalaa.
Katson saalistajaa silmään ja laukaisen harppuunani.
Mustekala pelastuu, mutta suurempi peto on kohdannut
veroisensa. Lähdn nousemaan kohti huutavaa meren
pintaa kala sylissäni. Valkoisissa pärskeissä palaan
takaisin taas tähän todellisuuteen ja siirrän illalliseni
veneeseen. Yksi elämä, kaksi maailmaa”. Matti Pyykön
kalastus päiväkirjasta.

Alger, Euro-Afrikan -kilpailut

Joka toinen vuosi järjestettävät sukelluskalastuksen
EM-kilpailut. Vuonna 2009 kilpailut järjestetään 16.-
18.10. Tipasassa, Algeriassa. Kilpailuihin osallistuu
karsintojen perusteella noin 70 sukelluskalastajaa 20
maasta. EM -kilpailuihin osallistuvat Euroopan sekä
Afrikan parhaat, osin ammatikseen lajia harrastavat
urheilijat lajin perinteikkäistä suurmaista, kuten Italiasta,
Espanjasta ja Ranskasta. Varsinainen kilpailu on
kaksipäiväinen ja kumpanakin päivänä kilpailuaika on
fyysisesti erittäin vaativat 6 tuntia. Kilpailun aikana
parhaat urheilijat sukeltavat jopa 150 kertaa ajoittain
30m syvyyteen etsimään kalaa. Jokaisella kilpailijalla
on käytössään oma vene kuljettajineen. Kilpailuun
valmistautuminen vaatii taustatutkimuksia
kalakannoista, niiden käyttäytymisestä  sekä tuulten
ym vaikutuksien huomioon ottamisia,  Maajoukkue
tutustuu kilpailualueisiin ja kalastoon  9 – 13 vrk.

Suomen maajoukkue

Sukeltajaliitto on nimennyt Algerian Euro-Afrikan -
kilpailuihin lähtijät Suomen maajoukkueen viime vuoden
kotimaan kilpailuiden, sekä PM- kilpailumenestyksen
perusteella. Suomen viisihenkiseen joukkueeseen
kuuluvat
Kim Jaatinen, Matti Pyykkö, Tapio Salakari, Jukka
Rapo ja Petri Nieminen.

Kuva: Jukka Rapo



Euro-Afrikan 2009 –budjetti:

Joukkueen (5 henk.) kilpailumatkan budjetti kuvataan alla taulukossa.

Kulut:
Matkaliput (lento Hki - Tipasa –Hki, 800 / h  4000
Majoitus harjoitteluajalta (10vrk, 100 ) 1000
Veneen vuokraus (1 viikko) 800
Pakolliset elämiskustannukset (ruokailu ja juomat) 900
Osallistumismaksut 2400 + lisenssit, viisumit 3000

Yhteensä 9700 Euroa

Tulot:
Sukeltajaliiton sukelluskalastusvaliokunnan  sponsorointi 4000

Vajaus -5400 Euroa

Joukkueen matkabudjetin kattamiseksi haetaan avustusta sponsoroinnista, mainoskuvista tai muuntyyppisestä yhteistyöstä
kiinnostuneilta yrityksiltä. Budjetin ulkopuoliset kulut sekä sen osan mitä ei saada kerättyä sponsoreilta, joukkueen jäsenet
maksavat omasta pussistaan.

Euro-Arfikan -kisadokumentointi:
Suomen kilpailumatkasta on myös tekeillä laaja valokuvadokumentointi, sekä matkapäiväkirja ja videomateriaalia.
Koko joukkueen rahoitusta ajatellen dokumentointi antaa joukkueen sponsoreille mainion kanavan hyödyntää
investointejaan julkisuuden kautta. Itse kilpailujen saama median huomio on järjestäjämaassa, sekä lajin suurmaissa
mittava. Myös Suomi eksoottisena pohjolan maana on saanut kilpailuissa erityistä huomiota lehdistön piirissä.

Euro-Afrikan 2009 - Järjestelytoimikunta:
Ville Lahikainen/ Sukeltajaliiton edustaja / villelahikainen@hotmail.com
Tapio Salakari / Joukkueen johtaja / tapio.salakari@sukeltaja.fi

YHTEISTYÖN MUODOT
Lehdissä:

Helsingin sanomat
Turun Sanomat
Turun Tienoo
Sukeltajan maailma
Sukeltaja lehti
Pohjamuta, (saaristomeren sukeltajat ry. jäsen lehti)

Lisäksi teemme edustavan taulun tukijoillemme.

TUEN SUORITTAMINEN / SPONSORITUOTTEIDEN TOIMITUS
Yhteistyökumppani maksaa sovitun rahallisen tuen
Sukeltajaliiton tilille SAMPO 800013-541514
viitteellä123.
Yritys saa niin halutessaan myös laskun.

www.teamkampela.com
www.touhula.net

Petri Nieminen

Artesaani Suur-Salosta, s. 9.8.1970
Lutherilainen asenne: On uskottava, vaikka mitään ei näkyisikään. Aina 100 % lasissa. Pete on kuuluisa
positiivisuudestaan.
                Kotiseura: Saaristomeren sukeltajat, Turku

Sukelluskalastuksen arvokisamenestys:
SM kulta 2008
SM-joukkue kulta 2008
PM-joukkue pronssi 2008

Tapio Salakari

ATK-suunnittelija Turusta, s. 17.12.1971
Tapsa on Suomen sukelluskalastuskulttuurin elävä legenda. Tapsa on kuuluisa innovaatioistaan ja panoksestaan
huippu-urheiluun. Maajoukkueen “Jokeri”.

Kotiseura: Saaristomeren sukeltajat, Turku
Sukelluskalastuksen arvokisamenestys:
PM-Pronssi 2007
PM-joukkue hopea 2007
SM-joukkue kulta 2008

 PM-joukkue pronssi 2008

Jukka Rapo

Valokuvaaja Helsingistä, s. 06.03.1967
Sukelluskalastajana Jukka on jo pitkään ollut Suomen ja Pohjoismaiden parhaimmistoa mistä puhuvat selkeätä
kieltään hänen mittava arvokisamenestyksensä. Jukan valtteja ovat hänen rauhallisuutensa sekä mm.
maastohiihdolla rakennettu erittäin vahva fyysinen kunto.

Kotiseura: Team Kampela, Helsinki
Sukelluskalastuksen arvokisamenestys:
SM: mestari 1997
PM-joukkue kulta 2005
Kristiansund Cupin voitto 2008
PM-joukkue kulta 2008

Matti Pyykkö

Valokuvaaja Helsingistä, s. 16.10.1973
Sukelluskalastajana Matti on Pohjoismaiden valioita. Matin vahvuuksia on hänen loputon
peräänantamattomuutensa sekä luonnollinen kalastajan vaisto.

Kotiseura: Team Kampela, Helsinki
Sukelluskalastuksen arvokisamenestys:
Viron tasavallan mestaruus 2002
PM: mestari 1998, 2002, 2004, 2005, 2008
Kristiansund Cupin voitto 2007

Kim Jaatinen

Tohtori Kirkkonummelta. s .28.12.1980
Kimi on erittäin kovassa nousukunnossa niin tutkijana kuin sukelluskalastajana. Hän oli viime kauden
komeetta. Kimi  todella keskittyy täysipainoisesti harjoitteluun tähtäimenään Algerian tyrskyt.

Kotiseura: Calypso, Kirkkonummi
Sukelluskalastuksen arvokisamenestys:
PM-joukkue kulta 2005
Suomen Mestari 2005
PM-joukkue kulta 2008

Kuva: Jukka Rapo


