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TERO VAARA / 
COMPETITOR
Tero is the youngest but the strongest mem-
ber of team Finland. Tero lives far away 
from the sea, but close to the big Saimaa 
lake. Tero is specialized to the shallow 
water hunting but he is definitely the name 
you should remember in the future.

RIKU LEIMOLA / 
COMPETITOR
Riku is always in good mood and supporting 
everybody. But when he goes to the underwater he is 
transforming to the “beast”. Riku is the person that 
every team needs. He always brings the valid fish for 
the weighting

MIKAEL RAITOKARI / 
COMPETITOR
Mikael is the Pata Sydän of team Finland. He can win 
the competition with his left hand. Mikael is living at the 
west coast of Finland. He is specialist to hunt the Finnish 
“Barracudas”, Hauki on kala.

MATTI PYYKKÖ / 
COMPETITOR
Matti is the living legend of Nordic Spearfishing. 
He is Atlantic and Nordic champion 2015. He is 
trained by Carlos Obrador and Joseba Kerejeta from 
Spain. Matti ś dream is to be at top 10 in the World 
championships. 

KIMMO SJÖBLOM / 
MENTOR
Kimmo is the deep diving mentor of team Finland.  
His role is significant for the success of team 
Finland at deep water hunting at island of Syros.

TAPIO SALAKARI / 
CAPTAIN
Tapio is the “Main secretary of the European 
championships 2013 at Helsinki”. He is a strong 
captain and especially now when team Finland has 
a new generation coming up, Tapios knowledge is 
more important than ever. Tapio Salakari is the 
“Boss” of spearfishing at Finland.

Sukelluskalastuksessa kalanpyynti suoritetaan 
vapaasukellusvälineiden (maski-snorkkeli ja 
räpylät ), sekä käsivoimilla ladattavan harppuunan 
avulla. Lajissa yhdistyy vahva fyysinen kunto 
(sukelluskestävyys) ja rauhallinen mielenhallinta. 
Kalasaaliiden mittaamisessa käytetään 
yksinkertaista pisteenlaskujärjestelmää, joka 
perustuu kalalajeihin, niiden määrään ja painoon. 
Kilpailussa on sekä yksilö- että joukkuluokat, 
jolloin jokaisen kilpailijan saamat pisteet lasketaan 
yhteen. Sekä yksilökohtaisesti, että joukkuettain.

“Meri riehuu ympärilläni, valkoiset pärskeet 
rauhoittavat mieltä ja sielua. Aloitan keskittymisen 
sukeltamiseen. Hengitän syvään, suljen 
arkiset asiat pois ja lähden liukumaan kohti sinistä 
syvyyttä. Kun avaan silmäni, olen toisenlaisessa 
maailmassa. Keuhkoni ovat luumun kokoiset ja 
pintaan on matkaa yli 25 metriä. Yritän piiloutua 
kivien sekaan, samalla kun pulssini nousee. 
Ensimmäiset meren olennot lähestyvät minua. 
Yhtäkkiä iso meriahven syöksyy eteeni. Katson 
saalistajaa suoraa silmiin ja laukaisen harpuunan. 

Peto jää nuoleen. Lähden nousemaan kohti 
rauhatonta merenpintaa, jonka yläpuolella on 
todellisuus. Yksi elämä, kaksi maailmaa”. Ote Matti 
Pyykön kalastuspäiväkirjasta.

Kahden vuoden välein järjestettävät 
sukelluskalastuksen MM-kisat järjestetään tänä 
vuonna syyskuussa Kreikassa, Syroksen saarella. 
Kilpailuihin osallistuu mailman 20 parasta maata, 
jotka taistelevat Kreikan syvissä ja sinisissä vesissä 
maailmanmestaruudesta.

Suomen maajoukkue lähtee taistelemaan 
ennakkoluulottomasti paikasta kymmenen 
parhaan joukkoon. Varsinainen kilpailu on kaksi 
päiväinen ja 6 tuntia per päivä. Kilpailu on äärim-
mäisen fyysinen. Kilpailijat joutuvat sukeltamaan 
kymmeniä kertoja 10-30 metrin syvyyteen. Kaikilla 
kilpailijoilla on käytössään oma vene kuljettajineen. 
Kilpailuun valmistautuminen vaatii vähintään 
kahden viikon harjoitusjakson Syroksen saarella, 
jolloin tutustutaan tarkasti kilpailualueisiin ja 
paikallisiin kalalajeihin.
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