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Kiitos Petri Lepistölle aikaisemmista puheenjohtajuusvuosista, tästä on hyvä jatkaa.
Mennyt vuosi oli vauhdikas retkien ja onnistuneen kurssin jälkeen. Seuran puuhamiehet/

naiset joutuivat venymään ja jopa vähentämään ns."omia sukelluksia" sen takia että mennyt 
vuosi oli kiireinen ja kurssi P1 / 2007 kiitettävän aktiivinen.

 Vuoden vaihteessa tehtyä toimintasuunnitelmaa katsoessa ei voi olla huomaamatta, että 
sama meno jatkuu. Tämä vaatii entistä enemmän tapahtumien vetäjiltä ja kouluttajilta. Ky-
seiseen asiaan sitoutuminen ensimmäisenä vuotena tuntuu raskaalta, mutta samalla itse voi 
kouluttaa jatkajaa hommaan jolloin jatkossa tehtävä helpottuu. Jaettu työ helpottaa kaikkien 
tehtäviä ja tulevan vuoden motto onkin: "Elinvoimainen seura tarvitsee jatkuvuutta".

Elinvoimainen seura muodostuu aktiivisesta jäsenistöstä sekä toimeliaasta johtokunnasta. 
Ilokseni voin todeta, että nämä asiat ovat hyvällä mallilla Lakeuden Sukeltajat ry:ssä.

 
Sukellusterveisin
Mika Passi

Älkää huolestuko vaikka seuran jäsenmaksut eivät ilmestykään tämän jäsenkirjeen mukana. 
Monelle se on varmasti kauhea pettymys, onhan sitä odottanut kuin lisäverolappua. Hallitus 
teki päätöksen siirtyä jäsenrekisterissä uudelle aikajaksolle, joka palvelee paremmin sekä 
jäseniä, rahastonhoitajaa että junioritoimintaa. Jäsenmaksu tulee maksuun kesän lopulla, 
jolloin se on voimassa aina hallikauden yli. Älkää huoliko, Sukeltajaliiton jäsenyys pysyy 
voimassa myös tämän 6 kk siirtymäajan!

Seuran pääleiri ajoittuu heinäkuulle, merentutkimusalus M/S Orbitille Suomenlahdella. Tästä 
seura on jo maksanut 1000  € varausmaksun. Ennakko ilmoittautumisia leirille otetaan vas-
taan osoitteessa janne.joensuu@netikka.fi . Seuratkaa nettisivuja. Siellä ilmoitetaan leirin 
ohjelma ja hinnat. Ne tulevat myös seuraavaan jäsenkirjeeseen. Leiri järjestetään yhdessä 
Valkeakosken Urheilusukeltajien kanssa, jolloin voit valita 2 viikon ajanjaksolta haluamasi 
kohteet ja sukellusajat reitin varrelta. Paikkoja on rajoitetusti. Osallistumisesi varmistat mak-
samalla leirin varausmaksun xx.xx mennessä seuran tilille. Varausmaksuja ei palauteta.

Uimahallilla tapahtuvassa seuran toiminnassa on ollut puutteita sekä käyttäytymisessä, va-
rusteissa että aikataulujen noudattamisessa. Hallitus on keskuudestaan nimennyt jokaiselle 
seuran hallivuorolle valvojan, jonka ohjeita kaikkien tulee noudattaa. Uimahallissa noudate-
taan Suomen lakia ja uimahallin järjestyssääntöjä. Näitä täydentämään on tehty Lakeuden 
Sukeltajien Uimahallin kymmenen käskyä.

Seuraavalla sivulla käskyt hakattuna kivitauluun…

Sihteerin terveiset
Tomi Knaapila



 
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 ), Harri Kortesoja VARAJÄSENET:
Esko Paloniemi ( ), Anssi Ämmänkoski (kompuravastaava ), Antti Jormanainen (päätoimittaja) ja Jari Ahvenniemi 
TOIMIHENKILÖT: Sanna Hagman (rahastonhoitaja ) ja Antti Huusari (uppopallovastaava) 
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UIMAHALLIN KYMMENEN KÄSKYÄ

Seuran varastotilan avaimen kuittaa nimetty valvoja,1.  joka huolehtii oven 
lukituksen ja avaimen palautuksen kassalle harjoitusten jälkeen. Avaimen voivat kuitata 
ainoastaan seuran hallituksen nimeämät henkilöt.

Valvoja vastaa, että näitä käskyjä noudatetaan2. . Näin kaikilla on mukava olla ja 
seuran toiminnasta jää myös muille hallin käyttäjille hyvä kuva.

Uima-asussa ei mennä saunaan.3. 

Maanantaisin allasaika alkaa klo 20:45 ja torstaisin klo 20:004.  Noudata 
valvojan ohjeita. Uppopallo- ja laitevarustukset voi varustella jo ennemmin altaan reunalle. Muista 
laitteiden kanssa toimiessa suojata kaakelit.

Pesutilojen siivouksen aikana suihkuihin ja saunaan meno on kielletty! 5. 

Kyseessä on aina urheiluseuran harjoitusvuoro.6. 

Urheiluharjoituksiin ei tulla kipeänä tai vammautuneena.7. 

Urheiluharrastukseen kuuluvat varusteet8.  eli pyydä lainaksi seuran varastosta, jos 
omat unohtuivat kotiin. Varustukseen kuuluvat räpylät, maski ja snorkkeli.

Norpille on ohjattua toimintaa ainoastaan torstaina.9.  Norpat ovat tervetulleita 
myös maanantain harjoitusvuorolle, mutta maanantaisin lastenaltaan käyttö on kielletty. 
Vaihtoehtoina ovat uinti ja räpyläuinti isossa altaassa sekä uppopallo. Uppopallo on ohjattua 
toimintaa, joten se on suositeltava valinta alle 15 v. nuorelle.

Mikäli järjestyshäiriöitä ilmenee10.  niistä keskustellaan Norppien kanssa ja 
tarvittaessa ilmoitetaan myös vanhemmille.

Erityisohjeita Norpille, eli kaikille alle 15 v. jäsenille ja heidän vanhemmilleen:

Uimahallivuorot
HALLIVUOROT SEINÄJOEN 
UIMAHALLI-URHEILUTALOLLA 
maanantaisin 20:30 - 22:00 ja 
torstaisin 19:30 - 21:15. 



Sukelluskuvia vuodelta 2007
Valokuvat: lkka Suksi

Nättiä maisemaa 1.

Tää on niin tätä (isit sukeltaa)

Mihis se vene katosi?

Joulukuussa järjestettiin yhteispohjoismainen Divers Night –tapahtu-
ma. Tapahtumassa olivat ensi kertaa mukana myös Suomi ja Islanti. 

Allekirjoittaneuta sai järjestettäväkseen pohjoismaisen Kaatialan 
osatapahtuman. Tapahtumaan osallistui sukeltajia neljästä seuras-
ta: Delfi n ry:stä,  Lakeuden Sukeltajista, Suupohjan Sukeltajista ja 
Pietarsaaren Diving 80 -seurasta. Järjestelyt sujuivat mutkattomasti, 
ovathan sukeltajat tunnetusti särmää porukkaa, ilmoittautuessa voisi 
tietysti tarkemmin noudattaa annettua viimeistä ilmoittautumispäi-
vää. Paperityöt vaativat oman aikansa ja ilmoittautumislistat piti 
toimittaa Norjaan ennen tapahtumaan. Listat olivat ajoissa perillä, 
vaikka tipalle menikin. 

Tapahtuman tarkoituksena oli saada 1000 sukeltajaa pinnan alle 
samalla kellonlyömällä 6.12.2007 klo 20.07 Norjan aikaa. Tavoite 
ylitettiin reippaasti ja veteen saatiin kaikkiaan 1859 sukeltajaa 138 
paikkakunnalla. Uusi yhtäaikaisen yösukelluksen maailmanennä-
tys tehtiin kirkkaasti ja vaikka onkin vielä epäselvää hyväksyykö 
Guinness World of Records tapahtumamme virallisesti, voivat kaikki 
osallistujat joka tapauksessa olla ylpeitä osallistumisestaan uuteen 
maailmanennätykseen!

Kaatialan osatapahtuma oli 46 osallistujallaan Suomen ylivoimai-
sesti suurin ja yhteispohjoismaisestikin hienosti hopealla. Ainoastaan 
Tanskan Middelfart pisti paremmaksi 94 sukeltajallaan. Ensi vuonna 
siis pitää pistää paremmaksi ja olla pohjoismaiden suurin 

Yösukellus oli osallistujille ilmainen. Divers Night –organisaation 
toimesta arvottiin sponsoreiden lahjoittamia palkintoja osallistujien 
ja muiden talkoolaisten välillä. Arvonnassa onnetar suosi seuraavia 
Kaatialan tapahtumaan osallistuneita: Toni Bredarholm, Eetu Hakala, 

Antti Jormanainen Juha Mäenpää ja Jani Lundqvist. Palkinnon on 
ilmeisesti laitettu tulemaan pullopostilla, koska ne eivät vielä tämän 
tiedotteen postitukseen mennessä ole tulleet perille. Pitänee jatkaa 
pohjoismaisen yhteistyön kehittämistä ja laittaa vielä Norjaan kyselyä.

Iloisia sukelluksia. Vuoden päästä nähdään samoissa merkeissä

Janne Joensuu

Divers NightDivers Night 6.12.2007 Kaatialassa



Lakeuden sukeltajat ry  VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA
VUOSIKOKOUS
Aika: 24.11.2007 klo 17.00 – 18.00
Paikka: Cityhotel, Seinäjoki 
1 § KOKOUKSEN AVAUS

Seuran puheenjohtaja Petri Lepistö avasi kokouksen klo 17:10 ja toivotti jäsenet tervetulleiksi.
2 §  KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Lepistö sihteeriksi Tomi Knaapila
2. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Jormanainen ja Anssi Ämmänkoski
3. Ääntenlaskijoiksi valittiin Antti Jormanainen ja Anssi Ämmänkoski

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. Puheenjohtaja kiitti erityisesti 

Panu Kuoppalaa, joka oli tehnyt taloudellisesti merkittävää talkootyötä tekemällä lääkärintarkastukset 
ilmaiseksi jolloin seura on saanut laskuttaa tarkastuksesta.

2.  Harri Niemi esitti tilintarkastajien lausunnon tilikaudelta 1.10.2006 - 30.9.2007
3. Luettiin vuosikertomus ja tilikertomus jotka hyväksyttiin (liite 3)

6 § TILI-JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN
1. Hyväksyttiin edellä mainittu tilintarkastajien kertomus ja tilit.
2. Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hallitukselle tilikaudelta 1.10.2006 - 30.9.2007

7 § TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO SEKÄ JÄSENMAKSUJEN SUURUUS.
1. Hyväksyttiin johtokunnan laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2008
2. Jäsenmaksujen suuruus: Liittymismaksu 100€ ennallaan, aikuiset 60€/v ennallaan, nuorisojäsenmaksu 

40€/v ennallaan -10€ sisaralennus sekä kannattajajäsenmaksu 40€/v ennallaan. Kunniajäsenien liiton 
maksu 30€ ennallaan.

3. Hyväksyttiin johtokunnan laatima talousarvio (Liite 4)
8 § HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN 6/4 VALINTA.

Seuran hallituksen puheenjohtajaksi v.2008 valittiin Mika Passi.
Valittiin hallituksen jäsenet tulevalle kaudelle:
6 varsinaista jäsentä: Tomi Knaapila, Pertti Rislakeus, Petri Lepistö, Lauri Pihlajamäki, Janne Joensuu, 
Harri Kortesoja
Varajäsenet 4 kpl: Esko Paloniemi, Anssi Ämmänkoski, Antti Jormanainen, Jari Ahvenniemi

9 § TILINTARKASTAJIEN VALINTA
Seuran tilejä valittiin tarkastamaan Pirjo Pentinmäki ja Harri Niemi
Varalle valittiin: Ari Lehtimaa ja Maritta Rajala

10 § URHEILUMUODOT JA TOIMIHENKILÖT
Seuran ohjelmaan tulevalle kaudelle valittiin seuraavat urheilulajit sekä eri osa-alueiden vetäjät:
Laitesukellus: Tomi Knaapila
Uppopallo: Antti Huusari
Nuoriso-ohjaus: Lauri Pihlajamäki
Koulutusvastaava: Tomi Knaapila
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. Vuosittainen kiertopalkinto jaettiin Panu Kuoppalalle
2. Aktiivisimman sukeltajan ankkuri jaettiin: Janne Joensuu
3. Luovutettiin viiri Pekka Itäniemelle 50v merkkipäivänä
4. Muistettiin Jaakko Lammia ja Riitta Malkamäkeä merkkipäivänä

14 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:30 ja kokousväki siirtyi saunaan sekä edelleen seuran pikkujoulun 
viettoon.



Lakeuden sukeltajat ry  TOIMINTAKERTOMUS 2007

HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT
Kulunut vuosi oli seuran 33 toimintavuosi
Seuran johtokuntaan ovat toimintavuonna kuuluneet Petri Lepistö puheenjohtajana, Esko Paloniemi 
varapuheenjohtajana sekä jäseninä Tomi Knaapila, Pertti Rislakeus, Mika Passi, Jari Ahvenniemi, 
Lauri Pihlajamäki varajäseninä Jukka Rajalampi, Juha Viitanen, Ari Lehtimaa ja Sanna Hagman. 
Seuran taloudesta on vastannut rahastonhoitaja hallituksen sisältä Sanna Hagman. Sihteerinä 
on toiminut Tomi Knaapila. Nuorisovastaava on toiminut Lauri Pihlajamäki ja Leena Eskelinen, 
uppopallovastaavana Antti Huusari. Seuran nettisivuista on vastannut Juha Viitanen. Nitroksi- ja 
happivastaavana on toiminut Jarkko Vesiluoma. Koulutusvastaavana Tomi Knaapila sekä vapepa-
yhteyshenkilönä on toiminut Petri Lepistö. Johtokunta on pitänyt 5 kokousta kuluneen vuoden aikana. 
Seuran taloudellinen tilanne on kohtuullinen ja velaton. Seuralle on tehty hankintoja, jotka helpottavat 
tärkeän koulutustoiminnan läpi viemistä sekä lisäävät sukellusturvallisuutta.
Keväällä pidettiin lumolouhoksella toinen seuran kokous. Kokous ja tiedossa olevat sukellukset vetivät 
runsaasti jäsenistöä paikalle perheineen. Myöskään jääkiekon MM-fi naali ei vähentänyt osallistujien 
määrää. Tästä kokouksesta toivotaankin perinteistä.

JÄSENISTÖ
Seurassa on vuosikokoukseen mennessä 122 jäsentä, joista nuorisojäseniä eli norppia 20 kpl, vapaa- 
eli kunniajäseniä 10kpl ja kannattajajäseniä 7 kpl Jäsenistön määrä on noussut viime vuodesta.

SUKELLUSTOIMINTA
Seuran uimahallivuorot ovat toimineet maanantaisin ja torstaisin. Uintiaktiivisuus on ollut surkeaa • 
kuluneena vuotena todella myöhäisestä hallivuorosta johtuen. Olemassa on riski, että emme saa 
pitää uimahallivuoroja, jos käyttäjiä ei ole tarpeeksi.
Keskiviikkoisin on käyty sukeltamassa lähialueen kohteilla säännöllisesti ja uudet P1 sukeltajat • 
ovat ottaneet tämän mahdollisuuden tosissaan.
Sukelluskausi alkoi Esko Paloniemen 50v ja 50m sukellusleirillä Tankarin majakalta. Osallistujia oli • 
ympäri Pohjanmaata.
P1-kurssin merileiri järjestettiin jälleen Vaasan Delfi inien kanssa merenkurkussa. Leiri oli hieno • 
järjestelyiltään ja osallistujamäärältään. Uudet P1-sukeltajat saivat kunnollisen sukeltajan kasteen.
Seura järjesti kaksi pääleiriä, jotka järjestettiin yhdessä Suupohjan Sukeltajien kanssa. Norjaan • 
suuntautunut leiri veti hiukan enemmän osallistujia kuin Porissa pidetty leiri. Mutta kaiken 
kaikkiaan osallistujia oli todella vähän.
Merellä on sukellettu aina, kun kelit ovat sen sallineet• 

VUOSI OLI ERITTÄIN KOULUTUSPAINOTTEINEN
Kesäkuussa järjestettiin P1-kurssi, joka oli pääasiallinen tulonlähde seuralle. Osallistujia oli yli • 
20 kpl ja tänä vuonna todella iso osa uusista jäsenistä jäi seuran aktiivitoimintaan mukaan.
Syksyllä järjestettiin P2- sekä Nitrox-kurssi yhdessä Suupohjan Sukeltajien kanssa. Molemmista • 
seuroista osallistui runsaasti innokkaita sukeltajia kehittämään itseään.
Lähikouluttajakurssi jatkui keväällä yhdessä SuSun ja Delfi n ry:n kanssa• 



Seuran rahastonhoitaja piti keväällä sukeltajan ensiapuluennon ja osa seuran jäsenistöstä • 
osallistui Suupohjan Sukeltajien järjestämälle SPR:n EA 1 -kurssille.
Syksyn pimeinä iltoina koulutettiin seuran jäsenistöstä päteviä introsukelluksen pitäjiä. • 
Introsukelluksilla on hankittu ja tullaan hankkimaan seuralle rahaa
Seura järjesti ilmaisen kaasujensekoituskurssin jäsenilleen marraskuun alussa. Kouluttaja tuli aina • 
Kirkkonummelta saakka lisäämään seuran tietämystä erilaisista kaasun sekoitustavoista.
Seuran jäsenistö koulutti itseään eteenpäin mm. suljetun kierron laitekoulutuksessa• 

MUU TOIMINTA
Kesän kynnyksellä siivottiin Nurmon uimarannat ja hankittiin tällä tavoin varoja seuralle• 
Keväällä järjestettiin II-divisioonan uppopalloturnaus n. 20 v. tauon jälkeen Seinäjoen hallilla. • 
Altaan ja hallin olosuhteita kiiteltiin.
Kevään uppopalloturnaus sai jatkoa marraskuun puolessa välissä, kun Pohjanmaan herruudesta • 
kamppailtiin yhdessä Vaasan, Pietarsaaren, Kokkolan ja Ylivieskan kanssa.
Sukeltajat toimivat turvasukeltajina avantouinnin SM-kisoissa, jotka pidettiin Tanelinlammella• 
Vapepa toimi vuoden mittaan muutaman kerran ja seura osallistui niihin kykyjensä mukaan• 
Keväällä rakennettiin Kaatialan syvän pään portaiden laajennus n. 1 m syvyyteen. Laituri toimii • 
hyvänä lähtötelineenä varsinkin tekniikkasukeltajille.
Pitkäaikainen nitroksin käyttö huipentui hallituksen päätöksellä vapauttaa happirikastetun • 
ilman käyttö ilmaiseksi kaikille seuran jäsenille. Tämä päätös lisää huomattavasti jäsenistön 
turvallisuutta vähentämällä sukeltajataudin riskiä



Lakeuden Sukeltajat ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008

1. KOULUTUSTOIMINTA
1.1 Seuran oma koulutustoiminta alustava ajankohta

Norppakoulutus junioreille hallivuorojen yhteydessä
Laitesukelluskurssi (P1) keväällä maaliskuussa
Uppopallokurssi talvella tammikuussa
Sukelluksen jatkokurssi (P2) syksyllä
Sukelluksen syventävä jatkokurssi (P3) loppukesästä
Nitrox-kurssi yhdessä P2-kurssin kanssa syksyllä
Sisäiset nitroksin sekoituskurssit pitkin talvea
Sukeltajan EA-luennot keväällä
Seuran sisäiset luolasukelluskoulutukset talvi 3.12 maanantai

1.2 Osallistuminen ulkopuoliseen koulutukseen alustava ajankohta
Sukeltajaliiton Nuoriso-ohjaajakurssi kevät
VAPEPA-koulutus / piirileiri kevät
Sukeltajaliiton kouluttajapäivät kevät / syksy
Navigointikurssi talvella
Ensiapukurssi keväällä
Muut mahdolliset tekniikkasukelluskurssit keväällä

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
Uppopallon PM-sarja lopputalvi ja kevät

3. MUU TOIMINTA
3.1 Seuran muu oma toiminta alustava ajankohta

Uimahallivuorot maanantai ja torstai
Norppaleiri elokuu
Valtakunnallinen norppaleiri kesällä Liiton tapahtumakalenteri
Kinkunsulatussukellus Kaatialassa joulukuu 26.12
Talvisukellusleiri talvikausi
Seuran pääsukellusleiri M/S Orbiitilla kesällä viikko 31
Piirin leiri kesällä
Sukellusturvallisuustapahtumat
Kaluston huolto ja kunnossapito säännöllisesti
Nuorten miesten kevätpäivät vappuna
Talkootyöt
Introsukellukset hallivuorojen yhteydessä
Kevätkokous toukokuulla ja sukelluskalenterin laadinta toukokuu
Kaatialan kehitys yhteistyössä omistajien kanssa
Seuran vuosikokous ja pikkujoulu marraskuussa
VA -kalastusleiri sukellusseura Calypson kanssa kesällä
Divers Night 2008 Kaatialassa joulukuussa, torstai 4.12.2008 


