
SUH:N ANSIOMERKKIEN SAAJAT 26.8.2016 
 
SUH:n pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut 2 kautta SUH:n 
hallituksen jäsenenä tai 3 kautta aktiivisena kouluttajana tai on muuten erityisesti ansioitunut. 
 
Merkki on myönnetty seuraaville henkilöille:  

• opistokouluttaja Tommi Haapakangas 
• hengenpelastuksen kouluttaja ja SUH:n luottamushenkilö Maija Hakola 
• uimaopetuksen ja erityisuinnin kouluttaja Outi Hyppölä 
• vauva- ja perheuinninkouluttaja Ghita Johansson 
• opistokouluttaja Jussi Karjalainen 
• uimaopetuksen kouluttaja Jonna Kemppainen 
• opistokouluttaja Kristiina Koskelo 
• vauva ja perheuinnin kouluttaja Tiina Kosonen 
• uimaopetuksen ja hengenpelastuksen kouluttaja Marko Laakkonen 
• hengenpelastuksen kouluttaja Tommi Mustonen 
• opistokouluttaja Teemu Lehmusto 
• erityisuinnin ja vauva- ja perheuinnin kouluttaja Minna-Liisa Nevalainen 
• hengenpelastuksen kouluttaja Ville Nummelin 
• opistokouluttaja Aleksi Nyström 
• SUH:n entinen toiminnanjohtaja ja hallituksen jäsen Janne Ollikainen 
• hengenpelastuksen kouluttaja Kai Piironen 
• opistokouluttaja Ari Rahikkala 
• erityisuinnin kouluttaja ja SUH:n luottamushenkilö Hanna Rinkinen 
• entinen toiminnanjohtaja Pärla Salomaa 
• hengenpelastuksen ja uimaopetuksen kouluttaja sekä SUH:n luottamushenkilö Riitta Vienola 
• vauva- ja perheuinnin kouluttaja ja SUH:n luottamushenkilö Marja Virta 
• hengenpelastuksen kouluttaja Roosa Voima 

 
SUH:n hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut 3 kautta SUH:n hallituksen 
jäsenenä tai 6 kautta aktiivisena kouluttajana tai on muuten erityisesti ansioitunut.  
 
Merkki on myönnetty seuraaville henkilöille:  

• erityisuinnin kouluttaja ja asiantuntja Kira Durchman 
• uimaopetuksen ja vauva- ja perheuinnin kouluttaja sekä  SUH:n luottamushenkilö Nina Hongell-

Ekholm 
• hengenpelastuksen kouluttaja Marko Jokinen 
• erityisuinnin kouluttaja Mari Jokitalo-Trebs 
• SUH:n hallituksen jäsen Henna Korte 
• SUH:n hallituksen jäsen Marjo Lehtinen 
• hengenpelastuksen, uimaopetuksen ja erityisuinnin kouluttaja Aki Leinonen 
• uimaopetuksen ja hengenpelastuksen kouluttaja Janne Lääti 
• opistokouluttaja Satu Martiskainen 
• uimaopetuksen ja erityisuinnin kouluttaja Marita Määttä 
• opistokouluttaja Virpi Neuvonen 
• vesitreenikouluttaja Susanna Peltola 



• uimaopetuksen ja hengenpelastuksen kouluttaja ja SUH:n luottamushenkilö Marko Perälä 
• vauva- ja perheuinnin kouluttaja ja SUH:n luottamushenkilö Kata Heino 
• hengenpelastuksen kouluttaja Sauli Suominen 
• vauva- ja perheuinnin kouluttaja Seija Tanhuanpää 

 
SUH:n kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut 4 kautta SUH:n hallituksen 
jäsenenä tai 9 kautta aktiivisena kouluttajana tai on muuten erityisesti ansioitunut.   
 
Merkki on myönnetty seuraaville henkilöille:  

• opistokouluttaja ja SUH:n luottamushenkilö Kristiina Hotti 
• uimaopetuksen ja hengenpelastuksen kouluttaja Jaana Hämäläinen 
• hengenpelastuksen kouluttaja ja SUH:n luottamushenkilö Heikki Hämäläinen-Voima 
• erityisuinnin kouluttaja ja SUH:n luottamushenkilö Tuula Kauttio 
• vauva- ja perheuinnin kouluttaja ja pitkäaikainen SUH:n luottamushenkilö Pirjo Laatikainen 
• uimaopetuksen kouluttaja Jari Loppi 
• vauva- ja perheuinnin kouluttaja ja SUH:n luottamushenkilö Risto Nissilä 
• uimaopetuksen kouluttaja ja pitkäaikainen SUH:n luottamushenkilö Tommi Pantzar 
• SUH:n hallituksen jäsen Per Lindroos 
• Hengenpelastuksen kouluttaja sekä SUH:n hallituksen jäsen Jukka Rantala 
• vauva- ja perheuinnin kouluttaja ja SUH:n luottamushenkilö Tytti Soini 
• uimaopetuksen ja hengenpelastuksen kouluttaja Hannu Suorsa 
• vauva- ja perheuinnin kouluttaja ja SUH:n luottamushenkilö Arja Sääkslahti 

 
SUH:n ansiomerkki kultaisin lehvin voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut 6 kautta SUH:n 
hallituksen jäsenenä tai vähintään 9 kautta erityisen aktiivisesta ja ansioituneesta toiminnasta liiton 
kouluttajana. 

 
Merkki on myönnetty seuraaville henkilöille: 

• SUH:n hallituksen jäsen Heli Halava 
• uimaopetuksen kouluttaja ja SUH:n luottamushenkilö Ilkka Keskinen 
• opistokouluttaja Merja Kosonen 
• opistokouluttaja ja SUH:n luottamushenkilö Samuli Liinpää 
• SUH:n hallituksen jäsen Terho Tomperi 
• uimaopetuksen kouluttaja Irma Helmejoki 

 
SUH:n plaketti voidaan myöntää tunnustuksena sekä henkilölle, joka on toiminut erityisen 
ansioituneesti SUH:n päämäärien hyväksi että liiton jäsenjärjestölle tai yhteistyökumppanille. 
 
Plaketti on myönnetty seuraaville henkilöille ja organisaatioille: 
 
Työsuojeluvaltuutettu Jari Nummela Espoo 
Nummela on vuosien ajan kehittänyt hengenpelastustoimintaa Suomessa SUH:n kouluttajana ja 
hengenpelastussektorin asiantuntijana sekä eri luottamustehtävissä, kuten SUH:n hallituksen jäsenenä 
ja hengenpelastuksen valiokunnan puheenjohtajana. Tämän lisäksi Nummela on Viisaasti Vesillä -
kiertueen pioneereja ja edistänyt konkreettisesti lukuisten kansalaisten vesiturvallisuustietoa ja -taitoja 
ympäri Suomen.  
 



Liikuntaneuvos, uimaopettaja Tuija Pohjola Oulu 
Pohjola on erittäin pitkäaikaisen uransa aikana edistänyt paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti 
vesiliikunnan olosuhteita ja erityisesti lasten ja nuorten uimataitoa lukuisissa eri luottamustehtävissä 
muun muassa Valtion liikuntaneuvostossa, Oulun kaupunginvaltuustossa sekä työssään Oulun 
kaupungilla. Hän on toiminut niin ikään vuosien ajan SUH:n kouluttajana ja luottamustehtävissä muun 
muassa SUH:n hallituksessa ja olosuhdevaliokunnassa.   
 
Suomen Uimaliitolle 
Liiton 110-vuotisjuhlavuoden kunniaksi tunnustuksena Uimaliiton ja sen jäsenseurojen tekemästä 
erittäin merkittävästä työstä Suomessa asuvien uimataidon edistämiseksi sekä hyvästä yhteistyöstä 
muun muassa vesiliikunnan olosuhteiden edistämisessä. 
 
Sukeltajaliitolle 
Liiton 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi sekä tunnustuksena liiton ja sen jäsenseurojen tekemästä 
ansiokkaasta työstä vesiliikunnan ja vesiturvallisuuden edistämiseksi. 
 
LähiTapiolalle 
Tunnustuksena erinomaisesta yhteistyöstä vesiturvallisuustyön edistämiseksi Suomessa. LähiTapiolalla 
on ollut ratkaiseva merkitys Viisaasti Vesillä -toiminnan jatkuvuudelle erityisesti vuosina 2014 – 2015. 
Joka kesäistä vesiturvallisuuskiertuetta ei olisi ollut mahdollista toteuttaa viime vuosina ilman 
LähiTapiolan tukea.  


