
   
 

HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY 
   

Laitesukelluksen peruskurssi 2023 Kevät   
  
 

 
Pääsyvaatimukset kurssille:  
Ikä 12 vuotta ennen kurssin alkua, normaali terveys, uimataito vähintään 200m:n tai 
perusvälineillä 300m.  
Alaikäisellä kurssilaisella oltava huoltajan kirjallinen suostumus.  
Oppilas, joka on täyttänyt 12 vuotta, mutta ei vielä 14 vuotta, suorittaa kurssin CMAS 
Children Diving Gold -kurssina. Alle 14-vuotiaalta vaaditaan lääkärintodistus laitesukellus-
kelpoisuudesta. Pelkkä terveysselvitys ei riitä. kyetä uimaan lisäksi vähintään 25 metriä 
ilman apuvälineitä, jos uimanäyte on annettu perusvälineillä.  
  
Koulutuksen osiot:  
 

1) Teoriaosuus, joka suoritetaan Sukeltajaliiton sähköisessä Dyykki-oppimisympäris-
tössä netissä, jossa myös teoriakoe suoritetaan ennen allasharjoitteita 

2)  Allasharjoituksista 
3) Vähintään neljä avovesisukellusta   

 
Kaikessa koulutuksessa noudatetaan Sukeltajaliiton turvamääräyksiä ja koulutuksesta an-
nettuja ohjeita. Kurssille osallistuvat saavat ne tiedot ja taidot, joita he tarvitsevat sukel-
taakseen turvallisesti suoranoususukelluksilla enintään 15 - 20 metrin syvyyteen. CMAS 
Children Diving Gold max. 10m ja max. sukellusaika 25min.  
   
Suoritettuaan kurssin hyväksyttävästi oppilas saa kansainvälinen CMAS* sukeltajakortin ja 
12-13-vuotiaalle myönnetään kansainvälinen CMAS Children Diving Gold -kortti. Seuran 
koulutusvastaava voi päivittää CMAS Children Diving Gold -kortin CMAS*-korttiin, kun 
sukeltaja on täyttänyt 14 vuotta ja on tehnyt vähintään yhden sukelluksen 15-20 metrin 
syvyyteen lähikouluttajan tai CMAS-kouluttajan suorassa valvonnassa.   
  
Kurssin hinta on 410 €, joka maksetaan kolmessa erässä kurssin kuluessa. Kurssimaksu 
sisältää kurssin lisäksi myös Hämeenlinnan Sukeltajien jäsenmaksun loppuvuodelle 2023. 
Kurssi ei sisällä henkilökohtaista vakuutusta, joten kurssin lisäksi tulee kuluja sukellus-
harrastuksen kattavasta vakuutuksesta ja mahdollisista matkakuluista kun suoritetaan 
avovesisukelluksia. Kurssilaisen on itse hankittava allasharjoituksiin perusvälineet eli maski, 
snorkkeli ja räpylät sekä avovesiin märkäpuku, tossut ja hanskat tai kuivapuku. Kurssilla 
annetaan opastusta hankintoihin.  
Kurssi on suoritettava hyväksytysti 12 kuukauden kuluessa kurssin aloituksesta. Jos kurssin 
valmistuminen viivästyy oppilaasta johtuvista syistä, on kurssin järjestäjällä oikeus periä erikseen 
järjestettävistä harjoituskerroista ylimääräinen maksu.  
  
Kurssin vastuukouluttajana toimii:  
Sanna Siltanen, CMAS FIN F00 M1 22 000 010 Instructor p. 044 - 3534056  
Ilmoittautumiset Sukeltajaliiton tapahtumakalenterin kautta:     
     Tai sähköpostilla: sanna.siltanen@sukeltaja.fi  
 
  



   
 

Koulutus on Sukeltajaliitto ry:n koulutusohjelman mukainen. Teoriaosuudessa liittyy 
jokaiseen itseopiskelumateriaalin lukuun harjoituskoe, jossa testataan luetun teoria-aiheen 
ymmärtämistä ennen varsinaista teoriakoetta. Tämän osuuden aikana järjestetään muutama  
lähiopetuskerta, joiden aikana tutustutaan myös seuran kalustoon, toimintaan ja tärkeisiin 
käytännön asioihin.  
Allaskoulutuksessa käydään läpi teoriaosuudessa esitellyt taidot ja niitä harjoitellaan Hämeen-
linnan uimahallilla uimahallin sulkemisajan jälkeen Hämeenlinnan sukeltajien omalla seura-
vuorolla. Kullakin allaskerralla käydään läpi eri harjoitteita, joiden avulla kouluttettava oppii 
kurssin tavoitteen mukaiset taidot. Taidon kehittymistä arvioidaan jatkuvasti ja jokainen 
kurssilainen saa henkilökohtaista opastusta. 
Viimeinen osa kurssista suoritetaan kahdessa osassa, joiden aikana suoritetaan vähintään 
neljä avovesisukellusta kouluttajan seurannassa.  
 
 
Lisätietoa muista kursseista antaa myös Tero Lehtonen CMAS FIN F00 M3 179 Instructor, 
tero.lehtonen@sukeltaja.fi, seuran toiminnasta voitte kysyä Susan Wallenius p. +358 040 7393 971 
CMAS FIN F00 M1 19 000 007 Instructor 
 

Kurssin aikataulu ja sisältö:  
 

Pvm  Klo  Paikka    Aihe  Kouluttajat  

06.03.2023 
  
  
  
 
 
 
 
 
08.3.2023 –
29.3.2023  
  
  
16.3.2023 TO 

18.00 - 
21.30  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
18:00 – 
20.00  

Hämeenlinnan 
Uimahalli.  
  
  
  
  
  
  
  
 
Dyykki  
  
  
Seuran talli  

  Kurssin info  
o Kurssin sisältö ja aikataulu  
o Dyykki oppimisympäristö  
o Sukeltajaliitto  
o Perusvälineet   
o Nitrox-kurssiesittely  
o Kuivapuku-kurssiesittely, jos kiinnostusta  
o Sukellusintro kurssille ilmoittautuneille 

  
Teoriaopiskelu Dyykissä   

 
Lähiopetus  

o Perusvälineet, hankinta, opastus, tilaus lista  
o Kuivapuku, märkäpuku  
o Painovyö, kello, puukko, tietokone ja mittarit  
o Teoriaopetuksessa esiin tulleet asiat ja 

kysymykset  
  

  



   
 

23.3.2023 TO  17.30 - 
20.00   

Seuran talli    Lähiopetus: Laitepakettien sovitus, 
sukellusvälineet ja paineilmakompuran 
käyttökoulutus  
 

o Laitepakettien sovitus ja merkitseminen   
o sukelluslaitteen rakenne, toiminta ja 

käyttö.  
o Paineilmapullojen täyttökoulutus 

kompressorilla.  
o Laitepaketin kokoaminen 

  

30.3.2023 TO  18.00-
19.30  

Dyykki    TEORIAKOE   

 

ENNEN  TOISTA ALLASHARJOITUSTA ON TEORIAKOE OLTAVA 
SUORITETTUNA HYVÄKSYTYSTI !  
 

ALLASKOULUTUS – harjoitusten sisältö / järjestys saattaa vielä muuttua 
 
Allasharjoitus 1. Uimahalli PE 31.3.2023 klo 18.45-21.30  
-Tutustuminen tiloihin, pukukoppilätkien lunastus  
-200m uinti ilman apuvälineitä tai 300m uinti perusvälineillä+25 m uinti  
-Kellunta ilman apuvälineitä, 5min  
-Perusvälineiden pukeminen altaan reunalla 
-Veteen meno perusvälineillä  
-Perusvälineillä uiminen pinnalla  
-Snorkkelista hengittäminen ja snorkkelin tyhjentäminen  
-Linkkuveitsitaitto / snorkkelisukellus  
-Vedestä poistuminen perusvälineillä  
  
Allasharjoitus 2, Uimahalli Ma 3.4.2023 klo 18.30-21.30 Vesivoimisteluallas / hyppyallas  
-Sukelluslaitteen kokoaminen ennen allastiloihin siirtymistä   
-Sukelluslaitteen pukeminen   
-Paritarkastus  
-Veteen meno tikkaita pitkin  
-Hengittäminen laitteesta veden alla (pinnalla)  
-Tasapainotusliivin käyttö pinnalla  
-Oikea sukellusasento  
-Annostimen tyhjennys a) puhaltamalla, b) pakkosyöttöpainikkeella  
-Oman vara-annostimen käyttöönotto  
-Kadonneen annostimen etsintä  
-Täyttyneen maskin tyhjennys  
  
---Siirtyminen hyppyaltaaseen---  
  
-Veden alla uiminen laitteen kanssa ja paineen tasaaminen  
-Kommunikointi pinnan alla  
-Mittareiden tarkkaileminen  
-Vedestä poistuminen  
-Sukelluslaitteen purkaminen ja huolto  
  



   
 

Allasharjoitus 3, Uimahalli Pe 14.4.2023 klo 19.00-21.30   
-Paritarkastus  
-Veteen meno jättiloikalla   
-Snorkkelista annostimeen ja annostimesta snorkkeliin vaihto pinnalla  
-Snorkkeliuinti pinnalla täysissä laitesukellusvarusteissa  
-Laskeutuminen  
-Neutraali noste ja tasapainotus  
-Maskin riisuminen, pukeminen ja tyhjentäminen veden alla  
-Hallittu hengittäminen sukelluslaitteesta veden alla ilman maskia  
-Painemittarin tarkkailu  
-Sukellusparin yhteistoiminta (merkinannot, parin tarkkaileminen, paritietoisuus)  
-Vedestä poistuminen tikkaita pitkin sukelluslaitteen kanssa  
  
Allasharjoitus 4, Uimahalli Ma 17.4.2023 klo 19.00 – 21.30  
 
-Veteen meno taaksepäin kierähtäen    
-Painovyön riisuminen pinnalla  
-Laskeutuminen visuaalista referenssiä käyttäen  
-Leijunta  
-Ilmanjakoharjoitus paikallaan  
-Parin vara-annostimen käyttöönotto (kaasunjako ja nousu pintaan)  
-Hätänousu uiden  
-Tasapainotusliivin täyttö pinnalla puhaltamalla  
-Merkkipoijun käyttö  
-Puhaltavasta annostimesta hengittäminen  
-Nousu pintaan visuaalista referenssiä käyttäen  
-Sukelluslaitteen riisuminen pinnalla kelluen  
  
Allasharjoitus 5, Uimahalli Pe 21.4.2023, klo 19.00  
HUOM Puku hankittuna, harjoitus täydessä avovesivarustuksessa!  
-Painojen sijoittelu ja oikean määrän määrittäminen  
-Veteen meno jättiloikalla   
-Sukeltaminen sukelluspuvulla  
-Kertausta tarvittaessa  
  
Allasharjoitus 6, Uimahalli Ma 24.4.2023, klo 19.00  
HUOM ! Harjoitus täydessä avovesivarustuksessa!  
-Sukelluslaitteen pukeminen pinnalla kelluen  
-Paritarkastus vedessä  
-Pelastaminen  
-Väsyneen sukellusparin avustaminen pinnalla  
-Kramppien poisto  
-Tehokas uiminen veden alla tasapainoisesti ja virtaviivaisesti  
-Sukelluslaitteen riisuminen ja pukeminen pinnan alla  
-Painojen riisuminen ja pukeminen pinnan alla  
-Merkkipoijun käyttö  
-Vedestä nousu portaita pitkin  
  
Allasharjoitus 7. Uimahalli, opittujen asioiden kertausta / kuivapukukurssin allasosio, Pe 
5.5.2023, klo 19.00  
HUOM ! Harjoitus täydessä avovesivarustuksessa! Varapäivä, jos ei 
kuivapukukurssia  
 

  

  
  



   
 

AVOVESIKOULUTUS  
  
1. avovesisukellus tehdään kouluttajan parina, loput avovesisukellukset tehdään 
oppilasparin kanssa, kouluttajan suorassa valvonnassa pl. alle 14 -vuotiaat, jotka 
ovat kouluttajan parina kaikki sukellukset.  
  
Pvm  Klo  Paikka    Aihe  Kouluttajat  

La 27.5.2023   10:00 -  Hämeenlinna, 
Ahvenistonjärvi  

P1AV1  o Käsimerkit  
o Paritarkastus  
o Sukellusvanhimmalle 

ilmoittaminen  
o Kuplatarkastus  
o Tarvittaessa painotuksen 

tarkistus  
o Snorkkeliuinti pinnalla täysissä 

laitesukellusvarusteissa. 
Oppilaan on kyettävä uimaan 
vähintään 50 metrin matka.  

o Snorkkelista annostimeen ja 
annostimesta snorkkeliin 
vaihtaminen pinnalla  

o Tasapinotusliivin käytön 
kertaaminen  

o Leijunta  
o Sukellusta ja tasapainotuksen 

harjoittelua  
o Sukelluspäiväkirjan täyttö  
o Laitteen purkaminen ja täyttö  

  

        Huom! Täyttö uimahallilla!    

La 27.5.2023    15:00 - Hämeenlinna, 
Ahvenistonjärvi  

P1AV2  o Käsimerkit  
o Paritarkastus  
o Sukellusvanhimmalle ilmoittaminen  
o Veteen meno jättiloikalla  
o Oman vara-annostimen tyhjennys ja 

käyttöönotto  
o Pääannostimen etsintä ja 

tyhjentäminen.  
o Nousu parin vara-annostimella  
o Hätänousu  
o Sukellusta ja tasapainotuksen 

harjoittelua  
o Täyttyneen maskin tyhjentäminen  
o Sukelluspäiväkirjan täyttö  
o Ilmankulutuksen laskeminen  
o Laitteen purkaminen ja huolto  
o Pullojen omatoiminen täyttö, kouluttajan 

valvonnassa  

  

            



   
 

Su 28.5.2023   klo 10.00 
-  

Loppi, Iso-
Melkutin  
  

P1AV3  o Parisukellus  
o Sukelluspäiväkirjan täyttö  
o Ilmankulutuksen laskeminen  
o Pullojen omatoiminen täyttö, pl. 14-17v, 

jotka tekevät täytön valvotusti. 12-13 
vuotiaiden pullot täytetään kurssin 
toimesta.  

o Sukellussuunnitelman teko 
seuraavalle sukellukselle!  

  

         Huom! Täyttö matkakompressorilla + lisäpullot!    
Su 28.5.2023  klo 14.00 

-  
Loppi, Iso-
Melkutin  

P1AV4  o Sukellusvanhimman hyväksymän 
suunnitelman sukeltaminen  

o Veteen meno kahlaten  
o Suunnistaminen  
o Poijun ampuminen  
o Sukellusparin avustaminen 

hätätilanteessä: Nostaminen pintaan, 
avustaminen pinnassa  

o Sukelluspäiväkirjan täyttö  
o ilmankulutuksen laskeminen  
o Kurssin päätös  

  

            

  
 


