
LAKEUDEN SUKELTAJAT ry    
 
JÄSENKIRJE 3/2006 JA VUOSIKOKOUSKUTSU  
 
SYKSYN LEIRI KAATIALASSA 
Syksyn leiri Kaatialassa sujui hienosti sukelluskurssin ja talkootöiden merkeissä. 
Sukelluskurssilaisten lisäksi leirille osallistui AINOASTAAN 3 sukeltajaa seurastamme. Onneksi saimme 
hiukan kökkäapua Tammisaaresta asti tulleilta sukeltajilta. Ilmapiiri oli todella hieno ja motivoitunut koko 
porukalla. Helposti ei uskoisi, että meille niin arkisessa harjoittelupaikassa saatiin aikaiseksi todellinen leiri. 
Paljon hommia jäi vielä tekemättä jotka odottavat meitä taas ensi kesänä, kun jäät sulaa. Koko porukka yöpyi 
Sarvikkaan kosken uusissa mökeissä ja saimme viettää iltaa Klup Kokonut ry:n sukeltajien seurassa. 
Yöpyminen oli ilmaista jo keväällä tehdyn kökkähomman ansiosta. Tästä on mahdollista saada jopa perinne. 
 
Kaatialassa kävi myös alueen omistajaperheitä, ja heidän kanssaan neuvoteltiin alueen kehittämisestä ja 
mainostamisesta. Heille olikin erittäin mieluista nähdä alueen suuri käyttäjämäärä, koska viikonlopun aikana 
sukeltamassa kävi useita sukellusryhmiä ympäri suomea ja nopea laskutoimitus näytti olevan jopa yli 
40henkeä. Toivottavasti ensi vuonna saamme tiukan kehittämishankkeen käyntiin vaikka EU:n tuella. 
 
P2 ja Nitrox KURSSI 
Kahden vuoden tauon jälkeen järjestettiin taas P2 eli nykyään nimeltään sukelluksen jatkokurssi. 
Ensimmäistä kertaa tämä kurssi järjestettiin yhteistyössä Suupohjan Sukeltajien eli SuSu ry:n kanssa. Näin 
saimme kerättyä innokkaan kouluttaja- ja oppilasryhmän saman katon alle ja hienostihan se sujui. Koko 
rykäys olikin sitten ohitse parissa viikonlopussa. Motivoitunut ryhmä saikin uudet natsansa hyvin arvosanoin. 
Kurssi motivoi myös uusia jäseniä liittymään seuran toimintaan. 
 
TALVEN OHJELMAA 
Talvi kuluu leppoisasti uimahallilla, ja kokeneemmat sukeltajat tekevät jääsukelluksia. Jos et ole vielä käynyt 
jään alla sukeltamassa niin seuraa kotisivujen tarjontaa, koska sinne ilmoitetaan viikonloppujen 
sukellustapahtumista. 
 
Joulu- tammikuussa järjestämme uppopallokurssin. Uppopallo on hieno ja nopeatempoinen 3D pallopeli, mikä 
sopii kaiken ikäisille ja kuntoisille. Informoikaa myös sukulaisia ja tuttavia, jotka voisivat olla kiinnostuneita 
lajista. 
 

KAUAN ODOTETTU JATKO-OSA Tomin halbamatkat järjestää… ☺ 
Koska viime ja edellisen kesän kotimaan sukellusleirit eivät vetäneet porukkaa toivotulla tavalla niin alkaa 
usko loppumaan  seuran sukeltajiin. Nyt kokeillaan sitten mielenkiinnon herättämiseksi Maltan jatko-osaa 
seuraavasti: 
 
Unohdin trooppiset kohteet, koska isolle porukalle ei aina sovi pitkä reissu. Nyt on tärkeää saada paljon 
jäseniä mukaan. Onneksi siis myös Euroopasta löytyy vielä perheille ja sukellusseuroille sopivia kohteita. 
Välimeren kirkkaimmat vedet löytyvät Adrianmereltä (se meri minne ankeriaat vaeltaa kuksimaan) 
Adrianmeren helmi on KROATIA. Olen varannut 20 paikkaa Kroatian Trogirin kaupunkiin. Olen tehnyt 
varaukset kahdelle eri ajankohdalle 26.6 – 3.7 juhannuksen jälkeen ja 18 - 25.7 Ilmoittautuessasi reissuun 
ilmoita sopivampi ajankohta niin enemmistön mukaan päätetään reissun aika. 
Kohteet: Balkanin alue on kuuluisi siitä, että siellä on aina sodittu, joten alueelta löytyy paljon hylkyjä. 
Eläimistö ja kasvillisuus on hyvin saman tyyppistä kuin Maltalla (mustekaloja, mureenoja, merihevosia ja 
hiukan pehmeitä koralleja. 
Kustannukset: Matka 465€ maksu tammikuun lopussa (varattu 20 paikkaa joten nopeat syö hitaat), 
sukellukset n.250€, majoitus n.100-150€ majoitustavasta riippuen (hotellihuone tai 2-4 hengen huoneisto) 
Lisää infoa seuraavassa jäsenkirjeessä, kun ajankohta varmistuu. Ilmoita halukkuutesi osallistua 
31.12.2006 mennessä Tomille. 
 



 

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN 
 

Lakeuden Sukeltajat Ry:n sääntömääräinen syysvuosikokous pidetään 
Hotelli sorsanpesällä lauantaina 25.11.2006 alkaen klo 16.00 

Esillä sääntöjen määräämät asiat 
Kokouksessa äänioikeutettuja ovat kaikki jäsenmaksunsa maksaneet seuran 

aikuisjäsenet sekä kunniajäsenet. 
Esityslista sekä v.2007 toimintasuunnitelma jaetaan kokoukseen osallistujille 

kokouksen alussa. 
Kokouksen jälkeen on kokousväelle sauna varattuna klo 18.00- 20.00. 
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PIKKUJOULU RUOKAILU 
 
 

Jouluinen seisova pöytä on katettuna ravintola klo 20.00- 21.30. 
Joulupöydän hinta on 35€/ hlö. 

Ruokailuun osallistuvilta ennakkoilmoittautumiset 
Seppo Rajaniemelle tekstiviestillä: 040-572 5362 tai 

sähköpostilla: rajaniemi@netti.fi 
Viimeistään 20.11.2006 

 
Ruokailun jälkeen on ohjelmassa tanssia klo.21.00 alkaen 

Jouluruokailu sisältää pääsylipun Hotelli Sorsanpesän yökerhoon, missä esiintyy 
Tero Vaaran johdolla MAMBA 

 
 
 
 

TERVETULOA! 
 


