
LAKEUDEN SUKELTAJAT ry    
JÄSENKIRJE 1/2007  
 
Parempaa uutta vuotta kaikille seuran jäsenille 
Vuosi on vaihtunut ja kaikki ovat jo kinkut sulatelleet. Sukelluskausi ei pääty talvellakaan vaan 
aktiiviset sukeltajat käyvät säännöllisesti jään alla ja uimahallilla. Uimahallivuorot jatkuvat 
normaalisti maanantaisin ja torstaisin. Jäsenistössä on huomattu laiskuutta uimahallivuorojen käytön 
suhteen. Tämä johtuu varmasti myöhäisestä maanantain harjoitusvuorosta ja torstain yhteisvuorosta SeUi:n 
kanssa. Nyt kaikkien tulee kuitenkin ryhdistäytyä ja lähteä hallille sillä on mahdollista, että emme saa enää 
vuoroja jos osallistujamäärät ovat näin heikot! Ennen uimahallin remonttia tehdyt yhteistyö yms. 
suunnitelmat, eivät ole pitäneet paikkansa juuri alkuunkaan. Yritämme kuitenkin hallituksessa saada 
muutosta aikaan. Seuran kevätkokous pidetään 12.5.2007 Lumolinnassa ja talvella sukellusaiheinen 
illanvietto Tanelinlammen saunatiloissa 
 
P1 Kurssi järjestetään taas keväällä 
Suosittu sukelluksen peruskurssi pidetään keväällä helmi-huhtikuun aikana. Tarkemmat aikataulut 
päivitetään sitten seuran kotisivuille. Kertokaa/mainostakaa kurssia sukelluksesta kiinnostuneille. Kurssin 
hinta on 370€ ja samasta perheestä osallistuva saa perhealennuksen. Kurssin avauspäivä on Ma 19.2. klo 
17:30 - 20:30 (Uimahallin liikuntatoimiston kokoustiloissa) 
 
UPPOPALLOTURNAUS 
Seuran uppopallon pelaajat osallistuvat tänäkin vuonna uppopallon II-divisioonaan yhdessä Vaasan Delfin ry:n 
kanssa. Tammikuun lopussa 27.1.2007 pelaamme ensimmäisen kierroksen turnausmuotoisesti SEINÄJOEN 
UIMAHALLILLA. Otteluiden tarkempi aikataulu on uimahallin ilmoitustaululla ja netissä. Tulkaa mukaan 
katsomaan pelejä, sillä nykyaikainen tekniikka mahdollistaa pelien seuraamisen myös veden alta. Edellisestä 
uppopalloturnauksesta on vierähtänyt aikaa jo melkein 20v joten on korkea aika palauttaa laji Seinäjoelle. 
Keväällä pidämme seuran vuoroilla vielä uppopallokurssin. 
 
JÄSENMAKSUT ja VAKUUTUSTURVA 
Maksakaahan jäsenmaksunne ajoissa! Rahastonhoitaja ilmoittaa maksaneet jäsenet Sukeltajaliittoon vain 3 
kertaa vuodessa. Mikäli jäsenmaksua ei näy tiliotteessa 15.2.2007, teiltä jää laadukas liiton SUKELTAJA – 
lehti ilmestymättä. Nimen ilmoitus liittoon on tärkeää myös vakuutusturvan takia. Liiton tarjoama 
ryhmähenkivakuutus sukeltajille ei ole voimassa, mikäli jäsenmaksut ovat rästissä. 
 
Kannattajajäsen voit liittyä myös Sukeltajaliittoon maksamalla ns. liiton osuuden jäsenmaksun päälle. Liiton 
osuus on 20e minkä seura tilittää suoraan liittoon. Tämän maksamalla kannattajajäsenkin saa SUKELTAJA-
lehde sekä mahdollisuuden lunastaa vakuutus/uppopallo lisenssi. 
 
Jäsenmaksun yhteydessä uimahallin rannekkeen lunastaneet joutuvat maksamaan panttimaksun joka on 10e. 
Uusien jäsenten tai jäsenien jotka eivät lunastaneet ranneketta syksyllä pitää maksaa 10e pantti käteisellä 
seuran kassaan, kun lunastavat rannekkeen hallivuorolla. 
 
Kesän Kroatian sukellusmatkalle on ilmoittautunut tällä hetkellä 10 sukeltajaa 
Matkaliput on varattu tammikuun loppuun saakka ja jos ei saada jäsenistöstä 20 lähtijää niin seuraavan 
kerran seuran ulkomaan matkaa järjestetään 10v päästä. Alla on vielä kohteen tietoja 
 
Olen pitänyt varauksen 26.6 – 3.7 juhannuksen jälkeen. Kohteet: Balkanin alue on kuuluisa 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 helmikuun lopussa (varattu 20 paikkaa joten nopeat syö hitaat) 
sukellukset n.250€, majoitus n.100-150€ majoitustavasta  Ilmoita halukkuutesi osallistua 10.2.2007 
mennessä Tomille. 
 



Lakeuden sukeltajat ry  PÖYTÄKIRJA 
VUOSIKOKOUS 
 
Aika:  25.11.2006 klo 16:00 – 17:12 
Paikka:  Hotelli Sorsanpesä 
 
1 § Kokouksen avaus 
 Puheenjohtaja Petri Lepistö avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi. 
2 §  Kokouksen järjestäytyminen 

1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Lepistö sihteeriksi Jarkko Vesiluoma 
2. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Väljä ja Ilari Siren 
3. Ääntenlaskijoiksi valittiin pöytäkirjantarkastajat Jukka Väljä ja Ilari Siren 

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 Todettiin kokous lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi. (liite1 osallistujalista) 
4 §  Kokouksen työjärjestys 
 Kokousta käydään esityslistan mukaisesti (liite 2). 
5 § Vuosi- ja tilikertomus sekä tilintarkastajien lausunto 

1. Rahastonhoitaja kertasi vuoden tapahtumat tulojen ja menojen osalta 
2. Harri Niemi esitti tilintarkastajien lausunnon tilikaudelta 1.10.2005 - 30.9.2006 
3. Luettiin vuosikertomus ja tilikertomus jotka hyväksyttiin 

6 § Tili-ja vastuuvapauden myöntäminen 
1. Hyväksyttiin edellä mainittu tilintarkastajien kertomus ja tilit. 
2. Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hallitukselle tilikaudelta 1.10.2005 - 30.9.2006 

7 § Toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruus. 
1. Hyväksyttiin johtokunnan laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2007 

a. Kuuttitoiminnan aloittamista harkitaan 
2. Hyväksyttiin johtokunnan laatima talousarvio pienin muutoksi (Liite 3) 

a. Väkeä vähentynyt, talousarvio pienentynyt 
b. Viime kesänä tarjottu työkökkää, mutta ei ollut tekijöitä 
c. Kirjattu 500 eur kökkätöitä, puolet jo kasassa 
d. Talousarvio hyväksyttiin, menopuolelle kompressorin hankinta joka ei ole tulo-meno 

arviossa näkyvissä (vakuutusyhtiöltäkään ei ole tullut rahaa). 
3. Jäsenmaksujen suuruus: Liittymismaksu 100€ ennallaan aikuiset 50€/v ennallaan, 

nuorisojäsenmaksu 40€/v ennallaan -10€ sisaralennus sekä kannattaja jäsenmaksu 40€/v 
ennallaan. Kunnia jäsenien liiton maksu 30€ ennallaan.  

a. Hallitus keskustelee liittymismaksun suuruudesta jäsenhankinnan kannalta ja siihen 
palataan ensi vuoden vuosikokouksessa v. 2007 

8 § Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten 6/4 valinta. 
 Seuran hallituksen puheenjohtajaksi v.2006 valittiin Petri Lepistö. 

Valittiin hallituksen jäsenet tulevalle kaudelle:  
6 varsinaista jäsentä: Esko Paloniemi, Tomi Knaapila, Pertti Rislakeus, Lauri Pihlajamäki, Jari 
Ahvenniemi ja Mika Passi 
Varajäsenet 4kpl: Juha Viitanen, Sanna Vimpari, Jukka Rajalampi, Ari Lehtimaa  

9 § Tilintarkastajien valinta 
 Seuran tilejä valittiin tarkastamaan Harri Niemi ja Timo Niemi. 
 Varalle valittiin Jukka Väljä ja Jarkko Vesiluoma 
10 § Urheilumuodot ja toimihenkilöt 

Seuran ohjelmaan tulevalle kaudelle valittiin seuraavat urheilulajit sekä eri osa-alueiden vetäjät: 
 Webbivastaava: Juha Viitanen 
 Nuoriso-ohjaus: Lauri Pihlajamäki ja Leena Eskelinen 
11 § Edustajien valinta kokouksiin 
 Annettiin valtuudet hallituksella päättää edustajista liiton vuosikokouksiin 
 sekä muihin vastaaviin tapahtumiin. 
12 § Muut asiat 

Jäsenistöltä ei ollut tullut johtokunnalle esitystä käsiteltäväksi vuosikokouksessa. 
13 § Muut asiat joista ei voida tehdä päätöstä 

1. Vuosittaisen SUKELTAJA kiertopalkinnon saaja: Lauri Pihlajamäki 
2. Aktiivisen sukeltaja palkinto: Jarkko Vesiluoma  

14 § Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:12 ja kokousväki siirtyi saunaan sekä edelleen seuran 
pikkujoulun viettoon. 

 
 
 
 



SUKELLUSTARINOITA 
Seuraavilla sivulla on seuran aktiivisimman sukeltajan kertomus keväällä tapahtuneesta sukellusreissusta 
Norjan Lofooteille. Reissu oli pitkä ja antoisa, joten tarina tulee ilmestymään kokonaisuudessaan seuraavissa 
jäsenkirjeissä. Lisää kuvia voi käydä katselemassa Jarkon kotisivuilta, jonne pääsee seuran kuvagallerian 
kautta. 
 

HYLKYSUKELLUSTA LOFOOTEILLA – Osa 1 
 
Saavuin seurakämpälle keskiviikkona 24.5.2006 noin klo 17:00. Tässä vaiheessa muut (Esko Paloniemi, Pekka 
Anttila, Mika Passi, Tom Andlin ja Tuomas Korkea-Aho) olivat jo tulleet paikalle. Aloitimme asuntoauton ja 
peräkärryn pakkauksen. Kaikki tarpeellinen saatiin pakattua nopeasti ja pääsimme aloittamaan matkan kohti 
Norjaa klo 17:30, puoli tuntia aikaisemmin, mitä olimme suunnitelleet. Päätimme ajovuorot ja hetken 
arpomisen jälkeen Esko hyppäsi rattiin, kohde GPS:ään ja matkaan. 
 
Matkan ensimmäinen pysähdys oli heti Kauhavalla, josta haettiin hieman lisää evästä matkalle. Matkalle oli 
myös varattu eväsleipiä, jotka maistuivatkin hyvin 16h matkan aikana. Matka sujuikin joutuisasti. Noin viiden 
tunnin jälkeen Tom hyppäsi rattiin ja aloitti oman ajovuoronsa. Tomin ajovuoron aikana ajoimme Ruotsin 
puolelle, jossa tiet olivat suomen teitä kapeampia ja huonokuntoisempia. Oma ajovuoroni oli noin kolmesta 
eteenpäin (yöllä), joten yritin hieman torkkua.  
 
En saanut nukuttua, joten menin ”apukuskiksi” Eskon kanssa juttelemaan ja 
ihmettelemään maisemia. Jonkin ajan kuluttua Esko meni nukkumaan ja 
minä jäin apukuskiksi. Tom näytti sen verran väsyneeltä, että en 
uskaltanut mennä nukkumaan, koska Ruotsin puolella tien vieressä oli 
useita hirviä ja porolaumoja, joista muutamia Tom ei huomannut... Kiirunan 
kohdalla oli aika vaihtaa kuskia ja Tom meni nukkumaan ja minä jatkoin 
ajamista vuoristoisissa maisemissa. 
 

Kiirunan iso kaivosalue teki vaikutuksen. 
Valtavia sorakasoja oli siellä täällä. 
Kiirunan jälkeen osa porukasta halusi 
käydä ”jaloittelemassa” ja pysähdyimme 
kirkasvetisen järven rannalle, jossa Tuomas, Esko ja Pekka kävivät uimassa. 
Yllätys, yllätys, uintireissu jääkylmään järveen virkisti kummasti porukkaa ja 

kaikki olivatkin hetken hereillä ja ihailivat vuoristoisia maisemia. Mika tuli 
apukuskiksi, koska vissiin pelkäsi, että nukahdan rattiin, ajan porotokkaa 
päin tai jotain vastaavaa… =)  
 
Loppumatka oli enimmäkseen laskeutumista vuoristosta ja mutkittelua 
vuonojen reunoilla menevillä teillä. Kun odotimme vuoroamme autolautalle, ja 
näimme kuvan rekan, syntyi 
legenda tulppauksesta... Pian 
minulle iski ihan uskomaton väsy. 
Silmät menivät kokoajan ihan 
väkisin kiinni ja tuumasin, että 
nyt on parasta vaihtaa kuskia.  
 



Olimme perillä Kabelvägenissä noin klo 13:00 torstaina. Löysimme Lofotdykkin helposti GPS-navigaattorin 
avulla, mutta Sukelluskeskuksen omistaja Magne oli silloin merellä toisen suomalaisen ryhmän kanssa. 
Söimme odotellessamme lämpimän aterian ja ihailimme maisemia. Magnen saavuttua mereltä, sovimme 
järjestelyistä ja saimme isoimman huoneen mitä Lofotdykkillä oli tarjota. Lofotdykkin talosta löytyi useita 
huoneita, TV+videot, keittiö, säilytystilat laitteille ja ruokailutilat. Kompressoreita oli kaksi joiden tuotto oli 
yhteensä 1600 l/min, joten pullojen täytössä ei nokka tuhissut. 
 
Satamassa vesi näytti kirkkaalta ja pohjassa näytti olevan merisiilejä ja muita kummallisia otuksia mitä en 
ollut ennemmin nähnyt. Mika laittoi seuran videokameran käyttökuntoon ja sen jälkeen kaikki laittoivat 
laitteensa valmiiksi ensimmäistä sukellusta varten joka olisi M/S Gudrun Gisladirdottir  
 
Torstai: 
  
M/S Gudrun Gisladirdottir 
 
Valitsimme ensimmäiseksi kohteeksi 
vuonna 2002 uponneen ison islantilaisen 
troolarin, joka syvyytensä puolesta sopi 
kaikille, koska pulloissamme oli nitroxia. 
Pohja oli 40m ja hylyn korkein kohta 
saavutti 27m syvyyden. Hylky makaa 
n.45 asteen kulmassa hiekkapohjalla. 
Pääsääntöisesti sukellus oli 30-35m 
syvyydessä. 
 
Saavuimme kohteelle ja Magne aloitti 
hylyn naaraamisen ankkurilla ja pian se 
jo onnistuikin. Ei muuta kuin kamat 
niskaan ja veteen!  
 
Näkyvyys näytti TODELLA lupaavalta. Pekka ja Mika menivät jo hieman minua ja Tuomasta alempana kohti 
pohjaa ja Mika kuvaili videokameralla laskeutumista. Ihailimme laskeutuessamme huikeaa näkyvyyttä... 
kunnes näimme ankkurin. Aloin epäillä, että nyt on kyllä hylky jossain muualla ja ollaan ihan väärässä paikassa. 
Ankkuri näytti tulevan vauhdilla vastaan ja piti katsoa tietokoneesta, että miten lujaa ollaan menossa 
alaspäin, mutta normaalia vauhtia sitä oltiin menossa. Ankkuri tosin oli menossa "normaalia" vauhtia ylöspäin 
ja tässä vaiheessa kaikilla neljällä sukeltajilla oli iso kysymysmerkki pään päällä, että mikä on homman nimi. 
Syvyyttä oli jo ~20m ja ketään ei kauheasti naurattanut kun piti nousta ankkurin perässä takaisin ylös, 
mutta M1:sen (Tuomaksen lempinimi reissulla) peukutus ei antanut sijaa vastaväitteille. Eli pinnalle! 
 
Ankkuri ei ollut pitänyt ja oli lähtenyt irti, joten jonkun piti mennä sen perässä kiinnittämään se. Heti 
ankkurin pudotuksen jälkeen menin vauhdilla sen perään ja noin 25m syvyydessä ankkuri näkyikin jo ~40m 
syvyydessä pohjassa. Ankkurin vierellä siinti hylyn perä joka näytti valtavalta. 35m syvyydessä nostin 
ankkurin ylöspäin ja kiinnitin sen hylkyyn. Muutaman rauhallisen hengenvedon jälkeen lähdimme Tuomaksen 
kanssa tutkimaan hylkyä. Menimme erinäisten nosturien ali, jonka jälkeen huomasimme komentosillan, 
menimme sisään ja huomasimme, että se oli kohtuullisen oudon oloista olla siellä kun kaikki oli 45 asteen 
kulmassa kallellaan. Komentosillalta olisi päässyt alaspäin, seuraavalle kannelle, mutta siellä olisi ollut paljon 
roikkuvia johtoja yms., joten päätimme jättää sen väliin. Kiertelimme hylkyä ja ihailimme isoa kalaparvea, 
maneetteja, yms. elämää hylyllä sekä tietenkin itse hylkyä. Hylyn sisälle olisi päässyt kohtuullisen helposti 
isoista luukuista, mutta jätimme sen Tuomaksen kanssa väliin. Tuntui, että hylyllä olisi voinut viettää vielä 
kauan aikaa, mutta oli aika lähteä nousemaan ylöspäin. Gudrun oli ehdottomasti yksi parhaimpia hylkyjä joilla 
kävimme, hyvän näkyvyyden ja ”uutuuden” takia... 
 

To be continue… 


