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Arvoisat seuran jäsenet!

UIMAHALLI ON AVATTU J
Seuramme tärkein foorumi ja kokoon paneva voima on jälleen mukana toiminnassa. Uusitun
uimahallin vuorot ovat tällä kertaa maanantaina klo 21-22 ja torstaina klo 20:15-21:15
Tulemme tarjoamaan jäsenistölle uimahallivuorot poikkeuksellisesti myös kesäkuun ajan,
jonka jälkeen siirrymme taas ulkoruokintaan keskiviikko tai torstaisukellusten muodossa.
Norppa- ja uppopallokoulutus järjestetään vasta ensi syksystä alkaen. Lisäinfoa ja
muutokset aikatauluissa löytyy seuran kotisivuilta www.lakeudensukeltajat.fi
Seuran tekstari ”kaveripiiri” johon voit liittyä lähettämällä viestin Pertti Rislakeukselle
numeroon
050
3636
200
muuttuu
tulevaisuudessa
ainoastaan
muotoon
”Sukellustapahtuma
1.1.2006
katso
lisäinfo
seuran
kotisivuilta
www.lakeudensukeltajat.fi tai soita oheiseen numeroon 123-4567890” Tällä menettelyllä
pyrimme lisäämään jäsenistön tietoisuutta seuran kotisivuista ja sen merkityksestä seuran
toiminnassa. Jäsenistö saa näin myös huomata, että sivut pysyvät ajan tasalla seuran
tapahtumien välittäjänä. Edelleen voit pyytää sukellusseuraa lähettämällä viestin ensin
Pertille otsikolla ”Laksu viesti” ja sen jälkeen paikka, aika ja oma puhelinnumerosi. Jos et
pääse tarkistamaan kotisivuja saatuasi ”Laksu viestin”, voit soittaa viestissä olevaan
numeroon tarkemmista tiedoista.
SUKELLUSAIHEISET LUENNOT TALVEN AIKANA
Sukellusaiheisia luentoja pidettiin ohjelman mukaan joulukuun lopusta aina maaliskuulle
saakka, jolloin osallistujamäärä alkoi järjestelmällisesti mennä niin pieneksi, ettei ollut
kannattavaa tuhlata seuran rahoja kokoustilavuokriin. Alkuinnostus oli vaihtelevaa. Paras
osallistujamäärä saavutettiin, kun Sukeltajaliiton vapaasukellusvaliokunnan puheenjohtaja
ja kuuluisan vapaasukeltaja Topi Lintukankaan valmentaja Kimmo Lahtinen suoritti
vierailuin tammikuun lopulla. Tätä luentoa mainostettiinkin enemmän ja mainos tavoitti
useita ihmisiä, jotka osallistuivat luennoille. Samalla myös Pietarsaaren sukellusseura
Diving-80 osallistui isolla joukolla järjestämäämme tilaisuuteen. Pääsiäisen jälkeisenä
viikonloppuna
saimme
seurata
myös
liiton
vapaasukellusvalmennettavien
sukellusharjoitusta Kaatialan louhoksella.
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NITROX JA ADVANCED NITROX KURSSI
Perus Nitrox eli rikastetun ilman kurssi pidettiin Seinäjoen ABC:llä ja Kaatialan
louhoksella pääsiäisen aikaan, pitkänä perjantaina. Osallistujia kurssilla oli 7kpl joista
seuramme jäseniä ainoastaan 1kpl. ”Apuja” saimme Suupohjan Sukeltajilta sekä vähän eri
tahoilta aina Espoota myöden. Tulevaisuudessa kyseinen kurssi on mahdollista järjestää
myös seuran kouluttajien voimin, koska saimme seuran koulutusvastaavalle eli
puheenjohtajalle Nitrox kurssien kouluttajaoikeudet. Tähän saakka olemme joutuneet
käyttämään ulkopuolisia kouluttajia tälle peruskurssille.
Jo joulun välipäivinä teoria ja allaskoulutuksella alkanut ADV Nitrox kurssi saatettiin
päätökseen pääsiäisen pyhinä sekä sitä seuraavana viikonloppuna. Tälle kurssille osallistui
yhteensä LakSu:sta ja SuSu:sta 15 sukeltajaa. Osa kurssin osallistujista oli harjoitellut
kurssin tehtäviä ja tekniikkaa jo useita vuosia, mutta saimme kurssille myös sukeltajia,
jotka etenivät oikeassa järjestyksessä eli ensin kurssi ja vastan sen jälkeen tekniikan
soveltaminen käytännössä.
SEURAN PÄÄFOORUMI
Seuran kotisivut ovat avautuneet osoitteessa www.lakeudensukeltajat.fi . Jokaisen
tapahtumia seuraavan jäsenen kannattaa laittaa sivujen ilmoitussivu nettiselaimensa oletus
sivustoksi. Näin aina netin avatessasi saat näkyviin tuoreimmat tapahtumat ja
sukellusreissut. Materiaalia sukellustarinoiden ja kuvien muodossa voi lähettää webmasteri
Jarkko Vesiluomalle osoitteeseen JVesiluoma@gmail.com erilaiset sukellustarinat,
kertomukset ja sattumat ovat erittäin tervetulleita myös aivan menneiltä vuosilta.
Ilmoitussivuille laitetaan tiedot lähipäivien sukelluksista, ja mikäli kuulut tekstiviestien
kaveripiiriin niin saat uudesta tapahtumasta ilmoituksen tekstarilla.
TÄRKEIN SUKELLUSVUODEN TAPAHTUMA P1 LAITESUKELLUS KURSSI
Kahden vuoden peruskurssiton kausi on tehnyt loven seuran talouteen. Uimahallin
avautuminen mahdollistaa taas tämän suositun kurssin järjestämisen. Ilmoitathan
tutuillesi joita kurssi kiinnostaa ja patistat heitä ottamaan yhteyttä kurssin sihteeriin
Tuomas Korkea-ahoon sähköpostilla tuomas.korkea-aho@seamk.fi tai kännykkään 0405214199
Kurssin aikataulu on alustavasti seuraava:
Torstai 11.5.2006 kurssin avaus, teoria ja introsukellus klo 17:30 liikuntatoimiston kokoustila
Lauantai 13.5.2006 klo 10-14 Wall Street kokoustila + klo 15:30-19:30 uimahalli
Maanantai 15.5.2006 klo 17:30-21 Liikuntatoimisto + klo 21-22 uimahalli seuran vuorolla
Lauantai 20.5.2006 klo 10-14 Wall Street kokoustila + klo 15:30-19:30 uimahalli
Sunnuntai 21.5 klo 9:30-13:30 uimahalli
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SUKELLUSLÄÄKÄRIN TARKASTUKSET
P1
kurssilaisille
tullaan
järjestämään
mahdollisuus
lääkärintarkastukseen
seuran ”oma”lääkärin Panu Kuoppalan kautta. Ilmoita rahastonhoitajalle rajaniemi@netti.fi
jos sinulla on tarvetta sukelluslääkärin vuotuiseen tarkastukseen. Näin voimme ilmoittaa
ajan ja paikan tähän samaan ajankohtaan kuin P1 kurssilaisten tarkastukset.
SEURAN PÄÄLEIRIT
Seuran hallitus päätti, että seuran pääleirit pidetään kahtena pitkänä viikonloppuna, jolloin
pidempien lomien osuminen kohdalle ei ole este leirille osallistumiseen. Molemmat leirit
ovat yhteisleirejä Suupohjan Sukeltajien kanssa edellisvuosien huonon osallistujamärän
vuoksi. Ensimmäinen leiriviikonloppu järjestetään Porin edustalla juhannuksen jälkeisenä
viikonloppuna 1-2.7.2006 Ilmoittautuminen tomi.knaapila@vesme.com tai 040-758 2982
Mukaan mahtuu 13kpl sukeltajia ilmoittautumisjärjestyksessä. Ennakkomaksu 20€ seuran
tilille EPOP 541901-436884 varmistaa osallistumisen. Soveltuvuus P1-CCR J
Toinen pidempi viikonloppu järjestetään Saaristomerellä 27-30.7.2006 Ilmoittautuminen
Tuomas Korkea-aholle sähköpostilla tuomas.korkea-aho@seamk.fi tai puhelimella 0405214199. Mukaan mahtuu 15 sukeltajaa. Ennakkomaksu 50€ seuran tilille EPOP 541901436884 varmistaa osallistumisen. Soveltuvuus P1-CCR J
Mikäli osallistujia ei ole tarpeeksi mukaan otetaan sukeltajia muistakin seuroista.

TERVEISIN pj Petri Lepistö p.0400 - 934 649 e-mail: petri.lepisto@ensto.com

"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aika

Tapahtuma

Paikka

Ilmoittautuminen

Ma 20-21
To 21-22
11.5
1-2.7
27-30.7

Allasvuoro
Allasvuoro
P1 Laitesukelluskurssi
Pääsukellusleiri
Pääsukellusleiri

Uimahalli
Uimahalli
Seinäjoki
Pori
Saaristomeri

Uimahallin kassa
Uimahallin kassa
Tuomas Korkea-aho
Tomi Knaapila
Tuomas Korkea-aho

Lisäksi muita tapahtumia ja leirejä nähtävillä seuran kotisivuilla

www.lakeudensukeltajat.fi
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