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LAKEUDEN SUKELTAJAT ry    
 
JÄSENKIRJE 3/2005 
Hyvää joulun odotusta seuran jäsenet,  
 
Seuran perinteinen vuosikokous ja pikkujoulu vietettiin marraskuun lopulla vauhdikkaissa 
merkeissä. Paljon tehtiin hyviä päätöksi ja suunnitelmia seuran toiminnan kehittämiseksi ja 
jäsenten palvelujen parantamiseksi. Jäsenkirjeen liitteenä onkin kokouksen pöytäkirja.  
 
Uimahallin remontti on hiukan pienentänyt seuran jäsenmäärää ja muutenkin saanut aikaan yleistä 
laiskottelua, joten seuran perinteistä Sukeltaja kiertopalkintoa ei tänä vuonna jaettu.  
 
Pari vuotta sitten veneen hankintaan otettu laina saatiin tänä vuonna maksettua kokonaisuudessaan, 
joten seuran taloudellinen tilanne on nyt vakaa vaikka odottamaan uusia haasteita, joita jo 
kokouksessa käsiteltiin. 
 
Muistuttaisin vielä seuran tekstari ”kaveripiiristä” johon voit liittyä lähettämällä viestin Pertti 
Rislakeukselle numeroon 050 - 3636 200. Näin saat tiedon seuran tapahtumista suoraan 
kännykkääsi tai voit pyytää sukellusseuraa lähettämällä viestin ensin Pertille otsikolla ”Laksu 
viesti” 
 
Huomattavan moni seuran jäsen päätti huilata vuoden 2005 jäsenmaksusta, koska uimahalli ei ollut 
toiminnassa. Nyt toivommekin, että kaikki jotka saavat jäsenkirjeen ja jäsenmaksu lapun hoitavat 
velvollisuutensa eräpäivään mennessä niin, että voit varmistaa Sukeltaja lehden ilmestymisen 
kotiovellesi. Tämä on ensiarvoisen tärkeää myös Sukeltajavakuutuksen vuoksi, koska se ei ole 
voimassa mikäli nimesi on ilmoittamatta Sukeltaja-liittoon. Jos jäsenmaksu lappu katoaa, voit 
maksaa jäsen maksun seuran tilille EPOP 541901-436884 (jäsenmaksuhan on 50€) 
 
SUKELLUSKOULUTUSTA KAIKILLE 
§ Jäsenkirjeen liitteenä on pieni luento-ohjelma, jolla paikataan uimahallivuorojen 

puuttuminen. Säännölliset, joka torstai pidettävät luennot ovat lyhyitä, mutta 
intensiivisesti se lisää tietouttasi sukelluksen eri osa-alueista. Luennoille ei tarvitse 
ilmoittautua erikseen. 

§ Tammikuussa järjestetään Nitrox kurssi yhdessä Suupohjan Sukeltajat ry:n kanssa. 
Kouluttajan toimii Heikki Haavisto Espoosta. Aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. Kurssin 
hinta on 120€, mikä sisältää Suomenkielisen materiaalin, koulutuksen ja kortin 

§ Keväällä järjestetään taas P1 sukelluskurssi, joten laittakaahan jo sanaa tutuille kiertämään, 
jos innokkaita löytyisi taas runsaasti. 

§ Seuran kouluttajia päivitetään vastaamaan Sukeltajaliiton kouluttaja standardeja. Näin 
pysymme Pohjanmaalla sukelluskoulutuksen ja tekniikan kärjessä 

 
SUKELLUSLÄÄKÄRIN TARKASTUKSET 
Edellisessä jäsenkirjeessä olikin jo hiukan juttua sukeltajalta vaadittavista lääkärintarkastuksista 
ja niiden väleistä. Jäsenkirjeen mukana tulevassa jäsenmaksulapussa on mukana muistutus siitä, 
että laitatte rahastonhoitajalle tiedoksi lääkärintarkastuksenne viimeisen voimassaolopäivän. 
Näin voimme seurata, että jäsenistön sukelluskunto on hyvällä mallilla. Panu Kuoppala suorittaa 
näitä tarkastuksia seurakämpällä keskitetysti, joten laitamme sitten kutsun kulloinkin sellaisille 
henkilöille, joiden lääkärintarkastus on menossa umpeen. Sukeltajaliiton vakuutuksien 



korvaussummia voidaan alentaa, mikäli lääkärintarkastus on suorittamatta sukellustapaturman 
sattuessa. 
 
SEURAN FOORUMI 
Seuran kotisivut tullaan uudistamaan vielä ennen vuoden vaihdetta. Vuodenvaihteen jälkeen seura 
hankkii käyttöönsä domain nimen, joten käykäähän vuoden 2006 puolella tarkistamassa 
www.lakeudensukeltajat.fi sivustoa. Sukellusaiheista materiaalia voi (lue pitää) lähettää Jarkko 
Vesiluomalle osoitteeseen JVesiluoma@gmail.com Nettisivuille tullaan ideoimaan, joku foorumi, 
mikä vastaa tekstareilla toimivaa ”kaveripiiriä”, mutta tästä kerrotaan lisää sitten ensi vuoden 
puolella. Samalla, kun ilmoitatte lääkärintarkastuksen voimassaolopäivää rahastonhoitajalle, niin 
laittakaahan Sepolle myös virallinen sähköpostinne minne voidaan seurapostia laittaa tulemaan. 
Vuosikokous päätti, että Seppo Rajaniemi hoitaa kaiken seuran virallisen sähköpostituksen meili 
osoitteensa ilmoittaneille jäsenille. Meili osoitteen voi laittaa siis osoitteeseen 
seppo.rajaniemi@atria.fi 
 
KALUSTON HANKINTAA 
Koska tuo venelaina tuli maksuun, päätti vuosikokous sijoittaa rahaa uuden pienen matkakompuran 
hankintaan, hallituksen ehdotuksen perusteella. Lisäksi hallitus sai valtuudet hankkia kaksi 
laitepakettia koulutus ja vuokrakäyttöön. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus päätti, että 
kompressori ja laitepaketti hankinta tehdään talvella ennen laitesukelluskurssin aloittamista, kun 
tiedetään mikä on kassan tilanne. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa päätettiin kuitenkin 
hankkia seuralle paineen korottajapumppu eli ”Boosterin”. Tällä tekniikkasukeltajat saavat 
käytettyä hyödyksi nirtox hapen rippeetkin dekompressio käytössä. 
 
Alla Coltri Sub matkakompura tuotto 100L/min paino 34kg on pieni ja nätti paketti nykyiseen 
matkakompressoriin verrattuna, joka painaa 97kg. Kompressorin oikealla puolella on kuva jo 
hankitusta booster pumpusta.   
 
 

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



Lakeuden sukeltajat ry  PÖYTÄKIRJA 
  
VUOSIKOKOUS 
 
Aika:  26.11.2005 klo 17.05 – 18.55 
Paikka:  City Hotelli Wall Street, Seinäjoki   
Läsnä: Erillinen lista 
 
1 § Kokouksen avaus 
 Puheenjohtaja Petri Lepistö avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi. 
 
2 §  Kokouksen järjestäytyminen 

1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Petri  Lepistö sihteeriksi Tomi Knaapila 
2. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ari Lehtimaa ja Tuomas Korkea-Aho 
3. Ääntenlaskijoiksi valittiin pöytäkirjantarkastajat Ari Lehtimaa ja Tuomas Korkea-Aho 

 
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 tapahtuma t tulojen ja menojen osalta 
2. Harri Niemi esitti tilintarkastajien lausunnon tilikaudelta 1.10.2004 - 30.9.2005 
3. Luettiin vuosikertomus ja tilikertomus jotka hyväksyttiin 
4. Rahastonhoitaja ehdotti, että tämän vuoden jäsenenä olleet norppajäsenet vapautetaan 

vuoden 2006 jäsenmaksusta kannatussyistä. Käsitellään kohdassa jäsenmaksut 
5. Todettiin, että venelaina on maksettu pois 

 
6 § Tili-ja vastuuvapauden myöntäminen 

1. Hyväksyttiin edellä mainittu tilintarkastajien kertomus ja tilit. 
2. Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hallitukselle tilikaudelta 1.10.2004 - 30.9.2005 

 
7 § Toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruus. 

1. Hyväksyttiin johtokunnan laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2006 
2. Hyväksyttiin johtokunnan laatima talousarvio pienin muutoksi (Liite 3) 
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. Edellisen vuoden jäsenmaksunsa 
maksaneet norpat vapautettiin tulevan vuoden jäsenmaksusta, koska heille ei voitu 
menneenä vuotena tarjota mitään jäsenmaksun vastineeksi. 

 
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 , Seppo Rajaniemi, 
Tuomas Korkea- Aho ja Mika Passi  
 
Varajäsenet 4kpl: Jarkko Vesiluoma, Lauri Pihlajamäki, Riitta Malkamäki, 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:  

 Laitesukellus: Tuomas Korkea -Aho 
 Räpyläuinti: - 
 Uppopallo: Ilari Sirén 
 Nuoriso-ohjaus: Hallitus päättää  
 Koulutusvastaava: Petri Lepistö 

Vapepa yhteyshenkilö: Petri Lepistö 
 

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. Seuran hallitus päätti tänä vuonna, ettei seuran jäsenistöstä löytynyt yhtään ansioitunutta 
sukeltajaa, eikä kiertopalkintoa myönnetä tänä vuonna 

2. Hallitukselle annettiin valtuudet viedä uuden matkakompressorin hankintaa eteenpäin 
3. Hallitukselle annettiin valtuudet organisoida koulutuskäyttöön laitepakettien hankinta 
4. Kimppa tarjous laitteista seuran jäsenille 
5. Hallitus tekee linjauksen Nitrox osakunnan siirrosta seuran käyttöön 
6. Sähköpostiviesteissä on toivomisen varaa. Seppo Rajaniemi lähettää seuran viralliset 

viestit jäsenistölle virallisen sähköpostilistan mukaan 
7. Panu Kuoppala järjestää lääkärintarkastuksia SSLY:n ohjeiden ja koulutuksen mukaan. 

Tästä tiedotetaan tulevissa jäsenkirjeissä 
8. Seurakämpän avaimia on tällä hetkellä ”niukasti” sukeltavilla. Nämä avaimet tullaan 

hallituksen toimesta vaihtamaan aktiivisille seuran jäsenille. Joka tunsi piston 
sydämessään voi valmistautua avainten vaihtoon. Kriteerinä käytetään aktiivisuutta seuran 
puitteissa tapahtuvaan sukeltamiseen. 

 
14 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:55 ja kokousväki siirtyi saunaan sekä edelleen seuran 
pikkujoulun viettoon. 

 
 Vakuudeksi: 
  

Kokouksen puheenjohtaja   Sihteeri 
 Petri Lepistö   Tomi Knaapila 

 
Pöytäkirjan tarkastajat: 

  
Ari Lehtimaa   Tuomas Korkea-Aho 



LAKEUDEN SUKELTAJAT ry 
 
Toimintakertomus 2005 
 
JOHTOKUNTA 
Kulunut vuosi oli seuran 31 

 
Seuran johtokuntaan ovat toimintavuonna kuuluneet Petri Lepistö puheenjohtajana, Esko Paloniemi 
varapuheenjohtajana sekä jäseninä Tomi Knaapila, Tuomas Korkea-Aho, Pertti Rislakeus, Ari 
Lehtimaa, Seppo Rajaniemi varajäseninä Matti Malkamäki, Riitta Malkamäki, Pekka Lyly ja Jukka 
Väljä. Seuran taloudesta on vastannut rahastonhoitajan Seppo Rajaniemi sihteerinä Tomi Knaapila. 
Nuorisovastaavina ovat toimineet Pertti Rislakeus ja Lauri Pihlajamäki, uppopallovastaavina Jukka 
Väljä sekä Jarno Paloniemi. Seuran nettisivuista on vastannut Pekka Lyly. Koulutusvastaavana sekä 
vapepa yhteyshenkilönä on toiminut Petri Lepistö. Johtokunta on pitänyt 4 kokousta kuluneen 
vuoden aikana. Seuran taloudellinen tilanne on vakaa ja venelaina on maksettu pois ”hiukan” 
nopeammalla aikataululla kuin suunniteltiin. 
 
JÄSENISTÖ 
Seurassa on kokoukseen mennessä 85 jäsentä, joista nuorisojäseniä eli norppia 8 kpl, vapaajäseniä 
9 kpl ja kannattajajäseniä 0 kpl 
 
SUKELLUSTOIMINTA 

• Uimahalli on ollut kiinni koko vuoden, joten seuran tärkein koossa pitävä linkki on ollut 
poissa. 

• Kesätorstaiset viikkosukellukset ovat toimineet toukokuun alusta lähialueen louhoksilla. 
Uusien P1 kurssilaisten puutteen vuoksi sukeltajia osallistui välillä laiskan moisesti 
viikkosukelluksille. 

• Ari sukelsi kaks kertaa 
 
KOULUTUS 

• Uimahallin puutteen vuoksi laitesukelluksen peruskurssia ei kuluvana vuonna järjestetty. 
• Seuran jäsenet ovat hakeneet lisäkoulutusta muista seuroista ja sukellusjärjestelmistä.  
• Seura sai ensimmäinen CCR Nitrox sukeltajan 
 
MUU TOIMINTA 
• Osallistuminen uimahallin ja routakallion kehitykseen 
• Osallistuttiin Helsingin venemessuille 
• LVI - Dahlin muuttokökkä 
• Kerhotilojen kehittely ja siivous 
• VaPePa-toimintaa useasti viranomaisten apuna 
• Sukeltajat ovat lisääntyneet…… 

 
 



LAKEUDEN SUKELTAJAT RY 
 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2006 
 
1. KOULUTUSTOIMINTA 
1.1 Seuran oma koulutustoiminta   alustava ajankohta 

• Norppakoulutus junioreille   hallivuorojen yhteydessä 
• Luokkasuoritukset norpille   hallivuorojen yhteydessä 
• P1 laitesukelluskurssi   keväällä maalis- huhtikuussa 
• Täydennyskoulutus kaikille seuran sukeltajille ennen hallin aukeamista 

 
1.2 Osallistuminen ulkopuoliseen koulutukseen  alustava ajankohta 

• Sukeltajaliiton Nuoriso-ohjaajakurssi  syksy 
• VAPEPA koulutus / piirileiri   kevät 
• Sukeltajaliiton kouluttajapäivät  kevät / syksy  
• M2 kouluttajien päivitys   kevät / syksy  

     
2. KILPAILUTOIMINTA 
2.1 Seuran oma kilpailutoiminta   alustava ajankohta 

• Halliralli    syksy 
 
2.2 Seuran osallistuminen muuhun kilpailutoimintaan alustava ajankohta 

• Laitesukelluksen SM-kilpailut   Liiton kilpailukalenteri 
• Valtakunnalliset uppopalloturnaukset  Liiton kilpailukalenteri 

 
3. MUU TOIMINTA 
3.1 Seuran muu oma toiminta   alustava ajankohta 

• Uimahallivuorot maanantai ja torstai 
• Norppaleiri     elokuu 
• Valtakunnallinen norppaleiri kesällä  Liiton tapahtumakalenteri 
• Kinkunsulatus-sukellus Kaatialassa  joulukuu 26.12 
• Talvisukellusleiri    talvikausi 
• Seuran pääsukellusleiri   kesällä 
• Piirinleiri    kesällä 
• Sukellustapahtumakalenterin laadinta  maaliskuulla 
• Sukellusturvallisuus tapahtumat 
• Kaluston huolto ja kunnossapito  säännöllisesti  
• Nuorten miesten kevätpäivät   vappuna 
• Mahdolliset kökkätyöt 
• Introsukellukset    hallivuorojen yhteydessä 
 

 
HALLITUS 2005 
 



# Päivä AIHE
OSALLISTUJAN

VARUSTUS
VASTAAVA

KOULUTTAJA

1 22.joulu
Regulaattorin

2. vaiheen omahuolto
osallistujille omat regut mukaan Tomi

2 29.joulu
Regulaattorin

1. vaiheen huoltonäytös
Tomi

3 05.tammi
Liivin omahuolto ja

paikkaus. Pullon huolto
osallistujille omat liivit mukaan Tomi

4 12.tammi Puvun huolto Puku jos on korjaustarvetta Esko

5 19.tammi Vapaasukellus Tuomas

6 26.tammi Hylkyjen etsintä Muistiinpanovälineet Esko

7 02.helmi Va-kuvailta + videoilta
Omia VA-kuvia ja videoita 
DVD:llä tai CD:llä EI VHS

Ari

8 09.helmi
Eri koulutusjärjestelmien 
vertailu ja tutustuminen

Petri

9 16.helmi Kertauskurssi P2-P3 Muistiinpanovälineet Tuomas

10 23.helmi Jääsukellus Esko

11 02.maalis VA-valokuvaus Ari

12 09.maalis Lääkärin luento Muistiinpanovälineet Panu

13 16.maalis EA-koulutus Muistiinpanovälineet Panu

14 23.maalis VAPEPA Muistiinpanovälineet Petri

15 30.maalis PC-sukeltajan apuvälineenä Muistiinpanovälineet Tomi

16 06.huhti Merikortit ja navigointi Muistiinpanovälineet Esko

17 13.huhti

LAKEUDEN SUKELTAJIEN LUENNOT TORSTAISIN 
2005-2006

Oikeudet muutoksiin pidätetään

  
 




