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JEMMI
LEVONEN/ 
COMPETITOR

RIKU LEIMOLA/ 
COMPETITOR
He is the strongest men in Nordic when it comes 
to fin swimming. Riku never give up. He has a fa-
mous Burbot fish nose. He can feel  the vibration 
of the Burbots from the surface.  With Riku´s 
specially talent we are aiming for the podium.

With a great passion for spearfishing, Jemmi 
is the most experienced athlete on the wom-
en’s team. Jemmi has spent her childhood 
and youth in the strong waves of the raging 
SELKÄMERI. Nothing stops Jemmi

SEVERI  
MIETTINEN/ 
COMPETITOR
Severi´s joy and happiness face is giving a 
team a strong mental advantage. Severi has 
travelled almost all over the world so he knows 
what are the most important thing in life.
Friendship, free diving and spearfishing. 
Severi will be the best spearfisher in the North 
2025

SAMI MIKKOLA/ 
COMPETITOR
He is the strongest men in Nordic when it 
comes to fin swimming and dancing. Sami has 
a 100 % Nordic Spearou gangsta heart. Sami 
has done a lot of sacrifices in his personal life.
But now these big choices in life is giving Sami 
the results. At the moment he is ultimate best 
spearfisher in Lohja region.

 TIINA  
VALVISTO/ 
COMPETITOR

KIM JAATINEN/ 
COMPETITOR
Nordic champion Kim is stronger than ever. He 
is ultimate hole diver, the best guy to shoot fish 
in deep and dark Burbot caves. He is the tech-
nically spearou number one in Nordic Spear-
fishing. We call him the Super men of Inkoo. No 
body is practising as strong level as Kim.

Tiina is the rising start of the Finnish spear-
fishing Scene. Tiina has no fear of cold water, 
deep depths or 2 minutes aspetto.
Tiina is here to stay

TUOMAS  
HUHTANISKA/ 
COMPETITOR
Huhtis is the Nordic champion 2020 from 
Denmark.  He is practising day and night. 
Huhtis is a sniper and nothing can stop his 
hunting instinct. Tuomas is specialised to 
dive deep in the strong current and he is our 
team main burbot hunter, in the depths of 
Lake Puruvesi.

VEERA OJOLA/ 
COMPETITOR
She is mentally strongest athlete in the 
Finnish team. Veera is the only competitor 
from the capital of  Finland, Helsinki. 
This means that Veera has a lot of Hipster 
spearfishing friends which are supporting her. 
With Veera´s special skills the female team is 
ready for the podium.

JUKKA  
LEVONEN/ 
CAPTAIN
He is our team secret weapon. Captain Jukka 
Levonen knows everything when it comes to fish-
ing in North of Europe. Jukka has a legendary 
background also in the uv-rugby. Jukka is also a 
father for Jemmi and great father figure for the 
whole Finnish team.

MATTI PYYKKÖ / 
COMPETITOR
Matti is the living legend of Nordic 
Spearfishing.He is the ultimate Baccalao, 
Nordic Spearfishing gangsta. He is talking 
a lot but somehow the the talking is putting 
some movement to the things. Matti is doing 
everything to make young Finnish team for 
the Lake success.



 

FIRST CMAS  
EUROPEAN
FRESH WATER   
CHAMPIONSHIP 

Sukelluskalastuksessa kalanpyynti suoritetaan 
vapaasukellusvälineiden (maski-snorkkeli ja 
räpylät ), sekä käsivoimilla ladattavan harp-
puunan avulla. Lajissa yhdistyy vahva fyysinen 
kunto (sukelluskestävyys) ja rauhallinen mielen-
hallinta. Kalasaaliiden mittaamisessa käytetään 
yksinkertaista pisteenlaskujärjestelmää, joka pe-
rustuu kalalajeihin, niiden määrään ja painoon. 

Kilpailussa on sekä yksilö- että joukkuluokat, jol-
loin jokaisen kilpailijan saamat pisteet lasketaan 
yhteen. Sekä yksilökohtaisesti, että joukkuettain. 
Sukelluskalastus perustuu tarkkoihin kestävän 
kalastuksen ohjeisiin, jotka löytyvät virallisilta 
EM-kisa sivuilta.

“Meri riehuu ympärilläni, valkoiset pärskeet rau-
hoittavat mieltä ja sielua. Aloitan keskittymisen 
sukeltamiseen. Hengitän syvään, suljen arkiset 
asiat pois ja lähden liukumaan kohti sinistä sy-
vyyttä.  Kun avaan silmäni, olen toisenlaisessa 
maailmassa. Keuhkoni ovat luumun kokoiset ja 
pintaan on matkaa yli 25 metriä. Yritän piilou-
tua kivien sekaan, samalla kun pulssini nousee. 
Ensimmäiset olennot lähestyvät minua. Yhtäkkiä 
harmaanhopea lähes kahden kilon lahna on liu-
kunut pääni yläpuolelle. Katson hopeiseen haar-
niskaan sonnustautunutta kalaa suoraa silmiin ja 
laukaisen harpuunan. Kala jää nuoleen. Lähden 
nousemaan kohti rauhatonta järvenselkää,  ylä-
puolella olevaa todellisuutta. Yksi elämä, kaksi 
maailmaa”. - Ote Matti Pyykön kalastuspäiväkir-
jasta.

Ensimmäistä kertaa sukelluskalastuksen historias-
sa Euroopan mestaruuskilpailut järjestetään ma-
keassa vedessä eli järvessä. Kilpailuihin osallistuu 
Euroopan 10 parasta maata ja kutsuttuna huippu-

VA valokuvat: Jukka Rapo

joukkue USA:sta. Joukkueet koostuvat naisten 
ja miesten joukkueista. Molemmat joukkueet 
kilpailevat samoilla alueilla samanaikaisesti. 
Suomen joukkueella on vahvat tavoitteet. Ta-
voitteenamme on päästä molemmilla joukkueil-
la palkintopallille. Joukkueemme on fyysisesti 
erinomaisessa kunnossa ja valmis henkisesti 
taistelemaan kärkisijoituksista.  
 Kaikki tuki joukkueellemme on tervetullutta. 
Tuki joukkueelle suoritetaan Sukeltajaliiton 
kautta. Mahtavaa jos tukijoita tulee lisää. Olem-
me matkalla kohti huikeita unelmia ja suoma-
laista sukellushistoriaa.

Varsinainen kilpailu on kaksi päiväinen ja 
kilpailu kestää 6 tuntia per päivä. Kilpailu on 
äärimmäisen fyysinen. Kilpailijat joutuvat 
sukeltamaan kymmeniä kertoja 3-20 metrin 
syvyyteen. Kaikilla kilpailijoilla on mukanaan 
vene ja siinä tuomari, joka toimii myös turval-
lisuushenkilönä. Kilpailuun valmistautuminen 
vaatii vähintään kahden viikon harjoitusjakson 
Puruvedellä, jolloin tutustutaan tarkasti kilpai-
lualueisiin ja järvisukeltamisen erikoispiirtei-
siin.

Tavataan elokuussa 2022 uskomattoman
kauniilla Puruvedellä.


