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Jäsenmaksu
lomake

tämän tiedotteen 
liitteenä.  

 
Mikäli ei ollut, ota yhteyttä  

rahastonhoitajaan. 

Onhan sukellus

vakuutuksesi 

voimassa?
 

Voit tarvittaessa uudistaa 

vakuutuksen liiton sivuilta 

(www.sukeltaja.fi ) löytyvän 

linkin kautta.

Seuran pääleiri 

heinäkuussa 

Suomenlahdella

M/S Orbiitilla.

R.Y.

Kesää kaikille!
 

Väistyvälle rahastonhoitajalle Sanna 
Hagman ille iso kiitos, kun on pitänyt tämän 
”kloppilauman” raha-asiat järjestyksessä. 
Kiitos Sannalle!

Alkanut kesä on ollut juuri niin kiireinen 
kuin ison kurssin jälkeen sen arveltiin ole-
vankin. Kouluttajat/oppilaat ovat ahertaneet 
kurssia eteenpäin ja nyt alkaa avovesien 
muodossa kurssin toinen puoli tulemaan 
mukaan. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita 
keskiviikkosukelluksille, jotka ovat hyvässä 
vauhdissa jo nyt!

Seuran pääleirin ohjelma tuli myöhäi-
sessä vaiheessa, mutta käytännön järjes-
telyvaikeuksien takia ohjelmaa ei ole saatu 
ennemmin kasaan. Nyt paketti näyttää 
hyvältä ja sukelluskokemuksesta riippumatta 

jokaiselle tarjoutuu mahdollisuus sukeltaa 
taitojensa mukaan.

Pari käytännön asiaa:
- Jokainen seurakämpän avaimen haltija 

on velvoitettu huolehtimaan vuorollaan (lista 
netissä) jotta seurakämpän ovi on auki kes-
kiviikkoisin klo 17.00 ja hoitamaan kyseinen 
keskiviikkosukelluksen. Jos olet estynyt niin 
huolehdi itsellesi tuuraaja

- Veneen käytöstä ja käytöstä ilmoittami-
sesta tehdään ohje. Näin vältetään päällek-
käiset varaukset. Vene pitää siitä, kun sitä 
käytetään, mutta käyttäjiltä vaaditaan hyvät 
veneenkäsittelytaidot. Kippareista tulee 
lista nettiin. Heiltä voi kysyä mahdollisuutta 
merelle lähtöön.

Terveisin
Mika Passi, puheenjohtaja

Viikko 1 Su - Su 
Valkeakosken 
 Urheilusukeltajat

Viikko 2 Su - Su 
Lakeuden  
Sukeltajat

22.6. Porkkala 29.6.Porkkala 10-30m
23.6. Hanko 30.6.Porkkala +35m
24.6. Utö 1.7.Porkkala +35m
25.6. Utö 2.7. Hanko 10-30m
26.6. Hanko 3.7. Hanko 10-30m
27.6. Porkkala +35m 4.7.Porkkala 10-30m
28.6. Porkkala +35m 5.7.Porkkala 10-30m
29.6. Porkkala 10-30m 6.7.Porkkala 10-30m

  
Pitkään työn alla olleet suunnitelmat kesän 
Itämeren sukellusristeilylle alkavat olla 
kasassa. Luvassa on kaksi viikkoa risteilyä 
Suomenlahdella. Reissuun voi osallistua kah-
deksi viikoksi, viikoksi tai halutessaan myös 
lyhyemmäksi aikaa. Suunnitellaan kohteet 
siten että kaikille riittää nähtävää. Esim. Park 

Victoryllä sukellussyvyydet ovat 12 - 40m.

1. viikko
M/S Orbiit starttaa sunnuntaina 22.6. kohti 
Porkkalan kirkkaita vesiä ja upeita hylkyjä. 
Kohteina esim. Klaus Oldendorff, Wasa tai 
Sundsborg. Matkaa jatketaan kohti Hankoa 
josta tarkoituksena suunnata kohti Utötä 
jossa mennään sukeltamaan 24. ja 25.6. 
Parkille. Utöstä pusketaan takaisin Pork-
kalan vesille siten, että perjantaiaamuna 
27.6. ollaan Porkkalan kaupalla. Viikonlop-
pu vietetäänkin sitten Porkkalan hylkyjä 
tutkaillen. 

2. viikko
Porkkalan ympäristössä riittää tutkittavaa.
27.6-1.7 viikonloppu keskittyy syviin, mutta

seuraavalle sivulle…

Kesän pääleirin aikataulut ja hinnat



Seuratiedote muuttuu 
sähköiseksi…

Lakeuden Sukeltajat on siirtymässä nykyaikaan tiedotuk-
sen osalta. Olemme päättäneet kantaa kortemme kekoon 
ilmastotalkoisiin ja säästää kalliita metsävarantoja siirtymällä 
sähköiseen tiedotteeseen. Halutessasi saat seuratiedotteen 
paperisenakin, mikäli ilmoitat siitä rahastonhoitajalle elokuun 
loppuun mennessä. Muussa tapauksessa saat seuratiedotteen 
syksystä lähtien ainoastaan sähköpostilla. 
  
Seuratiedote on aina ladattavissa myös Lakeuden Sukeltajien 
nettisivuilta.

Päätoimittaja

Sukelluksen jatko
kurssit syksyllã
Koska uudet P1-kurssilaiset tulevat har-
joittelemaan ahkerasti koko kesän, on 
syksyllä luvassa sukelluksen jatkokurssi 
(P2) sekä Nitrox-kurssi. Kurssit viedään 
läpi intensiivisesti, joten olethan syksyllä 
hyvässä sukelluskunnossa! P2-kurssille 
tarvitset kuivapuvun vähintään yhdelle 
sukellukselle, muuten kurssin voi suorit-
taa vaikka märkäpuvulla.

Molempien kurssien kunnollinen läpi-
vienti vie aikaa 2 pitkää teoriapäivää ja 
2 pitkää sukelluspäivää. P2-kurssin pää-
syvaatimuksena on 20 sukellusta jotka 
on kirjattu sukelluspäiväkirjaan. Alle 
18-vuotiaat tarvitsevat lisäksi kirjallisen 
suostumuksen vanhemmilta. Nitrox-
kurssin vaatimuksena on P2- tai AOWD-
kortti, mutta nämä kaksi kurssia voidaan 
suorittaa ”combona” samanaikaisesti.

P2-kurssin hinta on 150 euroa, sisältäen 
CMAS:n ** kortin. LakSun jäsenet saavat 
alennusta kurssista jokaisesta kauden 
aikana Suomen olosuhteissa sukelle-
tusta sukelluksesta (2 eur/sukellus).
Pidä siis päiväkirja ajan tasalla, täytä se 
huolella ja esitä se kurssilla koulutus-
vastaavalle. Säästät selvää rahaa!

Nitrox-kurssin hinta jäsenille 125 euroa 
ja ei-jäsenelle 150 euroa, sisältäen kaa-
sut sukelluksille. Nitrox-kurssin hintaa 
on hieman nostettu viimevuotisesta, 
koska viime vuonna päätettiin, että kaik-
ki seuran sertifioidut Nitrox-sukeltajat 
saavat Nitrox-kaasun ilmaiseksi. Tarkoi-
tuksena on lisätä sukellusturvallisuutta.
Normaalihinta Nitrox-täytölle on n. 3-5 
euroa / täyttö¶. Täyttökustannuksia 
katetaan kurssin hinnalla.

P2-kurssi on kohtuullisen vaativa, mutta 
sen suorittamisen jälkeen voit turvalli-
sesti sukeltaa 30 m:n syvyyteen. Koulu-
tus on monipuolista ja testaa sukeltajan 
fyysisiä ja psyykkisiäkin tietoja ja taitoja. 
Tätä voisi sanoa sukeltajan tärkeimmäk-
si kurssiksi. 

Vanhemmat sukeltajat: Jos edellises-
tä sukelluksestasi on syystä tai toisesta 
vierähtänyt pidempi aika, tule mukaan 
kurssille KUUNTELUOPPILAAKSI. Uusi 
informaatio ja vanhan virkistys ei ole 
koskaan pahitteeksi.

Aikataulu: Syyskuussa la-su 27.-28.9. 
sekä lokakuussa la-su 4.-5.10.

Tomi Knaapila
Pääkouluttaja

… edelliseltä sivulta

mahdollisuus tarjoutuu myös mataliin sukelluksiin. 
Syväsukellus edellyttää hyvää sukellus kuntoa. 
Viikon keskivaiheilla kohteet ovat 10-30 m:n 
syvyydessä. Kohteet määrityvät tarkemmin, kun 
osanottajien sukelluskokemus on tiedossa.

Sukellusristeilypaketit:

7 päivää 5 päivää 3 päivää 2 päivää 1 päivä
320 € 250 € 160 € 120 € 70 €

Ylläesitetyt hinnat sisältävät ruokailut 16 € / päivä. 
Osallistumismaksu maksetaan ennen reissua, 
viimeistään 19.6. Kaasumaksut menevät seuran 
normaalin politiikan mukaisesti.

Mukaan reissuun mahtuu kerralla maksimissaan 
20 sukeltajaa ja paikat jaetaan ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Etusijalla ovat pisimmän matkan varaajat. 
LakSun sukeltajat voivat osallistua myös Valkeakos-
ken Urheilusukeltajien osuudelle ja päinvastoin. 

Reissuohjelma voi vielä elää jonkun verran, 
viimeisimmät tiedot löytyvät aina seuran verkko-
sivuilta. Lähde mukaan. Päiväkin merellä voi olla 
kesäsi kohokohta!

Ilmoittautumiset ja lisätietoja
Ilmoittautumiset 18.6. mennessä sukelluslei-
rivastaavalle: Janne Joensuu, janne.joensuu@
netikka.fi, 040 570 9887, lisätietoja shteeriltä: 
Tomi Knaapila tomi.knaapila@kotikone.fi, 040 
758 2982. Valkeakosken leirin yhteyshenkilö: 
Tuomas Kuusivaara tuomas.kuusivaara@iki.fi 
040 530 2137



 
  
LAKSUN HALLITUS v.2008: Mika Passi (puheenjohtaja, 
kalustovastaava, seurakämppävastaava ), Petri Lepistö 
(varapuheenjohtaja ), Tomi Knaapila (sihteeri, 
koulutusvastaava), Pertti Rislakeus (Nitrox-vastaava, 
introvastaava), Lauri Pihlajamäki (Nuorisovastaava ), 
Janne Joensuu (sukellusleirivastaava, rahastonhoitaja ), 
Harri Kortesoja VARAJÄSENET: Esko Paloniemi ( ), 
Anssi Ämmänkoski (kompuravastaava ), Antti 
Jormanainen (päätoimittaja ) ja Jari Ahvenniemi 
TOIMIHENKILÖT: Antti Huusari (uppopallovastaava) 

www.lakeudensukeltajat.fi, etunimi.sukunimi@
lakeudensukeltajat.fi, info@lakeudensukeltajat.fi  =
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Keskiviikkosukellukset
Keskiviikkosukellukset jatkuvat läpi koko kesän, (lukuunottamat-
ta juhannusta ja Orbiitin leiriä). Jokaiselle keskiviikolle on nimetty 
sukellusvanhin, joka päättää sukelluskohteen. Sukelluskohteet pyritään 
laittamaan seuran verkkosivuille aina edellisenä maanantaina. Pulloja 
pääsee täyttämään vielä lähtöpäivänä klo 17 alken, jolloin seurakämpän 
ovet avautuvat. Ruuhkien välttämiseksi pullot pyritään kuitenkin täyt-
tämään muuna aikana. Lähtö tapahtuu aina kello 18.05 niille, jotka 
ovat H-hetkellä valmiina.

Rahastonhoitaja vaihtuu nyt kesäkuussa ja tointa 
jatkaa Janne Joensuu. Alla muutama asia, miten 
voimme helpottaa hänen työtään.

Jäsenmaksu on maksettava eräpäivään mennessä. 
Mikäli suoritusta ei kuulu ajoissa, liiton jäsenyys 
joudutaan poistamaan. Tällöin Sukeltaja-lehti lakkaa 
tulemasta ja liiton kautta otettu sukeltajavakuutus 
lakkaa olemasta voimassa. Ystävällistä olisi myös 
ilmoittaa rahastonhoitajalle (joka samalla toimii rekis-
terin ylläpitäjänä), jos haluat erota seurasta ja siten jä-
senmaksu voidaan poistaa seurannasta. Mikäli haluat 
pidennetyn maksuajan laskuun, sovi siitä rahastonhoi-
tajan kanssa jo ennen eräpäivän umpeutumista.

Jos olet toimihenkilön ominaisuudessa joutunut 
hankkimaan seuralle tavaraa omalla rahalla, kuitit voi 
tuoda seurakämpälle rahastonhoitajan ”postilaatik-
koon”. Kirjoita kuitin taakse nimi ja tilinro sekä ostojen 
tarkoitus. Eräpäivällisiä laskuja tai kiireellisiä tilisiirtoja 
ei saa viedä kämpälle, vaan ne on toimitettava henki-
lökohtaisesti rahastonhoitajalle.

Osoitteen/nimen/puh.nron muutoksesta on ilmoi-
tettava viipymättä rahastonhoitajalle, hän tekee sitten 
muutokset seuran ja liiton rekisteriin.

Terveisin
virasta vetäytyvä rahastonhoitaja Sanna Hagman

Viime kesän nuorisoleiri järjestettiin Sälgrundin luotsiasemalla, 
Kaskisten edustalla. Saaren eteläkärjessä seisovat Sälgrundin 
majakka ja vanha luotsiasema. Vuonna 1875 valmistuneen 
majakan on suunnitellut arkkitehti Axel Dahlström ja se avattiin 
yleisölle parisen vuotta sitten. 
  Sälgrundin saari sijaitsee Kaskisten edustalla alle kilo-
metrin merimatkan päässä Kalasatamasta. Leirille osallistui 
kymmenkunta norppaa, joita koko viikonlopun puhaltanut tuuli 
ei tuntunut haittaavan. Ohjelmaan sisältyi uintia ja erilaisia ulko-
pelejä. Majoitus tapahtui kahdessa aitassa, Sälgrundin upean 
saaristomaiseman avautuessa suoraan ikkunasta.
  Pieni merimatka oli useimmille uusi elämys ja merellähän 
aina ruoka maistuu…

Lauri Pihlajamäki
Nuorisovastaava

PS. Seuraava norppaleiri järjestetään 16.-17.8.2008. 

Rahastonhoitajan terveiset

Norppaleiri Sälgrundin luotsiasemalla 
17.  19. 8. 2007


