
Suomen Uimaliitto ry 

Suomen Uimaliitto on vuonna 1906 perustettu valtakunnallinen uintiurheilun lajiliitto, jonka lajeina ovat 

uinti, uimahypyt, taitouinti ja vesipallo. Liiton tehtävänä on kehittää uintiurheilua ja liikuntaa sekä uinti- ja 

hengenpelastustaitoa maassamme. 

Suomen Meripelastusseura (SMPS) 

Suomen Meripelastusseura on vuonna 1897 perustettu valtakunnallinen vapaaehtoisten meri- ja 

järvipelastusyhdistysten keskusjärjestö, jonka toiminta perustuu yksittäisten meripelastajien 

auttamishaluun ja pyyteettömään työhön. Meripelastusseuran päätehtävä on auttaa merihätään joutuneita 

rannikolla ja sisävesillä. Lisäksi Seura edistää toiminnallaan yleistä veneilyturvallisuutta ja hyvää 

merimiestapaa. 

Sukeltajaliitto ry  

Sukeltajaliitto ry on perustettu vuonna 1956. Sukeltajaliitto kouluttaa seuroihin sukelluskouluttajia ohjaajia, 

tuottaa opetusmateriaalia, julkaisee Sukeltaja-lehteä, toimii sukelluksen edunvalvojana Suomessa sekä 

järjestää sukellustapahtumia ja -kilpailuja. Lisäksi edustaa suomalaisia sukeltajia maailmalla ja tarjoaa 

sukelluksen asiantuntijoita median ja muun yhteiskunnan käyttöön.  

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH) 

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto on vuonna 1956 perustettu koulutus- ja valistusorganisaatio, 

jonka perustehtävänä on uimataidon, vesiturvallisuuden ja olosuhteiden edistäminen. Jokaisella tulee olla 

mahdollisuus oppia uimaan ja ennakoimaan mahdollisia vaaratilanteita sekä riittävät tiedot ja taidot itsensä 

tai toisen pelastamiseen veden varasta. 

Suomen Melonta- ja Soutuliiton (SMSL) 

Vuonna 2011 perustetun Suomen Melonta- ja Soutuliiton tarkoituksena on ylläpitää ja edistää melontaa ja 

soutua kilpa- ja huippu-urheiluna, kunto- ja harrasteliikuntana sekä edistää niihin liittyvää 

kansalaistoimintaa, edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja 

kehitystä lajiensa avulla. 

Suomen Punainen Risti (SPR) 

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on 

auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla. Järjestö auttaa ihmisiä katastrofien ja 

onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan 

terveyttään ja pitämään huolta toisistaan. 

Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) 

Suomen Purjehdus ja Veneily ry on suomalaisten pursi- ja veneilyseurojen etujärjestö. Se edistää, ohjaa ja 

valvoo suomalaista purjehdusta ja veneilyä sekä toimii seurojen valtakunnallisena yhdyselimenä. SPV 

perustettiin vuonna 2011, kun 1900-luvun alussa perustetut Suomen Purjehtija- ja Suomen Veneilyliitto 

yhdistyivät yhdeksi liitoksi. Liiton tehtävänä on tukea toiminnallaan veneily- ja pursiseuroja sekä 

luokkaliittoja, jotka tuottavat harrastajille monipuolisia ja laadukkaita palveluja purjehdukseen ja 

moottoriveneilyyn. Lisäksi SPV edistää veneilyturvallisuutta ja ympäristöasioita, sekä on vahvasti mukana 

erilaisissa edunvalvontatehtävissä, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. SPV panostaa laadukkaaseen 

valmennusosaamiseen ja tukee urheilijoita kansainväliseen menestykseen.Tärkeänä tavoitteena on tuottaa 

uusia ja innostuneita harrastajia monipuolisen lajin pariin. 



Koululiikuntaliitto 

Koululiikuntaliitto on koulun oma liikuttaja. Liikuntamme koululaisia peruskoululaisista lukiolaisiin ja 

opetustyötä tekeviä. Lisäksi tuotamme materiaalia liikkumiseen ja liikuttamiseen.  

 


