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Puheenjohtajan terveiset:
Moi!
Taantumasta huolimatta sukellusharrastajien kasvu Lakeuden Sukeltajien keskuudessa ei näytä laman
merkkejä. Valtakunnallisella tasolla aloittavien harrastajien määrä on pienentynyt melkoisesti, mutta
LakSuilla se on kasvusuuntainen. Aktiivisuudesta kertoo esimerkiksi järjestettäviin leireihin ilmoittautuneiden määrä. Ensimmäinen merileiri Larsmossa on ”täynnä” kuten myös syksyllä järjestettävä Orbiitviikonloppu ja Punaiselle merelle harkitaan uutta reissua tai toista alusta vaikka ensimmäinen reissu ei
ole vielä toteutunutkaan!!!
Myös kesän sukellukset ovat lähteneet käyntiin jättiloikalla. Kevään kurssilaiset ovat suorittaneet
kurssisukelluksia edellisvuosia huomattavasti aktiivisemmin. Siitä osoituksena kiitettävä osanotto ensimmäiseen merileiriin.
Nyt jo tässä kohtaa kevättä haluaisin kiittää sitä aktiivista kouluttaja/järjestävää porukkaa joka haluaa
viedä sukeltamista ja seuran toimintaa hartiavoimin eteenpäin.
Hyvää kesää ja mielenkiintoisia sukelluksia,
Mika Passi, Puheenjohtaja

Norppaleiri 2009 Virroilla
Pitkän talven ja ahkeran hallissakäynnin palkkioksi tarjoittiin seuran juniori
osastolle reipas mökkiviikonloppu. Norppaleirin kohokohdaksi muodostui
aurinkoinen jäätelönhakureissu veneellä Virtain keskustaan.
Teksti ja kuvat: Janne Joensuu

Norppatoiminta on monipuolista ja usein myös vauhdikasta snorkkelisukel
lustoimintaa 7-15 –vuotiaille lapsille ja nuorille. Norppaleiri 2009 vietettiin
elokuun ensimmäisenä viikonloppuna Liedepohjassa, Virroilla, EP:n rakennus
mestareiden mökillä.
Norppia oli saapunut paikalle ennätykselliset
14 kpl ja ohjaajien ja huoltajien kanssa meitä
olikin koossa melko meluisa sakki. Liedenpohjan linnut häipyivät varmaan naapuripitäjän puolelle, kun eivät melussa pystyneet meidän kanssa kilpailemaan. Reipas
ulkoilma antaa tietysti mahtavan ruokahalun.
Nälässä ei kuitenkaan tarvinnut olla, sillä
ruokahuollosta vastasi mestarikokki Lauri
Pihlajamäki alias Weijo Esso. Ruoka oli
reissussa hyvää ja sitä oli riittävästi. Kiitokset
siitä mestarikokillemme.
Seuran kumivene, Näkki III, oli viikonloppuna kovassa käytössä. Kävimme muun
muassa Virtain keskustassa jäätelöllä. Tämä
oli monelle norpalle ensimmäinen kerta, kun
mentiin veneellä sulun läpi. Taisi olla vähän
jännääkin, kun vedenpinta nousi yhdessä

hujauksessa useita metrejä. Sitten sulku
aukeni ja päästiin taas jatkamaan matkaa.
Näin sitä opittiin luonnollisesti ja leikin varjolla veneenkäsittelytaitoja.
Hauskuus nousi ihan uusiin ulottuvuuksiin, kun veneen perässä vedettiin banaania,
jonka kyydissä lapset pääsivät huristelemaan ja välillä molskahtamaan veteenkin.
Kyydissä pysymisessä oli aikuisillakin
haastetta. Tämän lisäksi rohkeimmat saivat
kokeilla vesisuksilla hiihtoakin.
Viikonlopun sää oli lämmin ja aurinkoinen.
Uitiin ja saunottiin pitkin päivää perjantaista
sunnuntai-iltapäivään saakka jolloin pitikin jo
pakata ja lähteä kotimatkalle.

Lauantaina saimme käyttöömme vesijetin, jolla kaikki
halukkaat pääsivät ajelemaan, norpat tietenkin turvallisesti vanhemman kyydissä.

Alustava suunnitelman mukaan norppaleiri 2010 järjestetään samassa paikassa elokuun
ensimmäisenä viikonloppuna. Kysy lisää norppaohjaajilta!

Koska marraskuussa järjestettävä sukellusreissu Punaisellemerelle saavutti niin suuren
suosion, että kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan, järjestää akeuden
ukeltajat toisen sukellusretken tarunhohtoiselle
Punaisellemerelle maaliskuussa 2011.
Luvassa on ihmeellisiä mereneläviä, värikkäitä koralleja, unohtumattomia hylkysukelluskohteita ja leppoisaa oleskelua luksusaluksella täysihoidossa. Lisätiedustelut ja
varaukset pertti@lakeudensukeltajat.ﬁ
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Hurghada, Egypti, maaliskuussa 2011
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Sunnuntairetki
kylpylä SaniFanissa
Lakeuden sukeltajat järjestivät 17.4.2010 norpille suunnatun (perinteisen)
kylpyläretken vaihteeksi Kalajoelle kylpylä SaniFaniin. Aiemmat retket
kun kaikki ovat suuntautuneet Vaasaan ja Tropiclandiaan. Allekirjoittanut
organisoi retken ja hankki siihen tukijat.
Teksti Petri Lepistö, kuva: Kylpylä SaniFani
Matkaan lähdettiin linja-autolla aamukahdeksalta uimahallin parkkipaikalta.
Matkalta mukaan nousivat vielä Kortesojan perhe Lapualta ja Korkea-ahon
Tuomas ja Roope Pännäisistä. Loppumatkasta linja-autossa oli siis kuljettajan
lisäksi lähes 40 innokasta uimaria.
Linja-autossa syötiin mennessä sämpylät ja pillimehut, että jaksetaan uida.
Matka meni oikein rattoisasti Kuoppalan
Antin toimiessa kuljettajana. Perillä SaniFanissa oltiin aikataulun mukaisesti noin
klo 11, josta siirryttiin suoraan uimaan.
Kylpylässä uitiin virtaavassa vedessä,
lasketeltiin vesiliukumäessä ja hypittiin hyppytelineiltä. Ja kaikilla oli niin

mukavaa, paitsi yhdellä nuorella herralla
joka heti alkuun hieman kolhi itseään.
Onneksi kyseessä ei kuitenkaan ollut
suuri haaveri, vaan uimista pystyttiin
jatkamaan hymyssä suin.
Uimisen jälkeen kukin siirtyi saunomaan ja pukeutumaan omaan vapaaseen
tahtiin. Omaan tahtiin siirryttiin myös
ruokailuun, joka oli buffet tyyppinen.
Kyllä sitä ruoka maistuikin kun oli uitu
useampi tunti.
Kotimatkalle lähdettiin täysin vatsoin
noin kello 15. Tunnelma linja-autossa
oli huomattavasti rauhallisempi kuin
menomatkalla, ja taisipa joku siinä ottaa
pienet torkutkin matkan aikana. Ja

vaikka juuri oltiin noustu ruokapöydästä,
löytyi jostain vatsan kolosta vielä vähän
tilaa, kun paluumatkalla linja-autosta
löytyi vielä sipsejä, karkkia ja limsaakin
tarjottavaksi. Perillä Seinäjoella olimme
kello 18 aikoihin jolloin kaikki pääsivät
kotiin jatkamaan lepäämistä.
Retki oli kaikille lapsille ilmainen ja
maksoi vanhemmiltakin vain 20 euroa
/ henki sisältäen kuljetukset, uimisen ja
ruuat sekä tarjoilut linja-autossa. Pieni
summa jäi seuran maksettavaksi, muuta
pääosa retkestä katettiin sponsorituloilla.
Suuret kiitokset kaikille tukijoillemme,
jotka mahdollistivat tämän kevätretken.
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