Jääsukelluskurssi

LAKEUDEN SUKELTAJAT
w w w.lakeudensukeltajat.fi

Jäsentiedote 1/2013

Jääsukelluskurssi perehdyttää sinut, turvalliseen sukeltamiseen jään alla, sekä pintaavustajana toimimiseen. sukellat yhdessä
jääsukelluskouluttajan kanssa haastavimpia
sukellusseikkailuja, mitä virkistyssukellus
tarjoaa.
Kurssilla käydään läpi teoriaa ja sukelletaan jään alla. Yleensä sukellukset tehdään
ryhmässä pintatuki sukeltajien ja köysiyhteyshenkilöiden kanssa, vuorotellen eri toimissa.
Alkukevät on jääsukelluksen kulta-aikaa.
Pakkanen ei kohoa silloin sietämättömäksi
ja valoa on riittävästi. Juuri jään läpi siilautuva valo tekee sukelluksesta taianomaisen
kokemuksen.
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Kurssin suorittaneet saavat Sukeltajaliiton Ice
Diver kortin. Kurssin hinta on 60€. Kurssin
teoriaosuus järjestetään Seinäjoen Uimahallilla, Troolari kabinetissa 20.2.2013, 17:30
alkaen (3-4 tuntia). Kouluttajana toimii Juha
Haapajärvi.

Uppopallon Pohjanmaa
Cup Seinäjoella

Ilmoittautumiset:
sihteeri@lakeudensukeltajat.fi

NORJAN REISSU

Jöäsukelluskurssi

Lakeuden Sukeltajat etsii
NORPPA OHJAAJAA

Jos haluat kuulla aiheesta lisää tai kiinnostuit muuten aiheesta, voit ottaa
yhteyttä Anssi Ämmänkoskeen, 040 311 2348, anssi.ammankoski@gmail.com.

Lakeuden sukeltajat Ry
c/o Ninni Sarikka
Tervahauta 4
60200 Seinäjoki

Seuran norppatoiminta on kaivannut mukaansa norppa-toiminnasta kiinnostunutta norppa-ohjaajaa. Kuluva kausi on lähtenyt käyntiin ilman varsinaisen ohjaajan olemassa oloa mikä on aavistuksen vaikuttanut seuran tämän
jaoston toimintaan. Mukaan kaivattu ohjaaja tarvitaan vastaamaan yhdessä
Norppavastaavan kanssa seuran norppa-toiminnasta, pitämään hallivuoroja,
kehittämään seuran norppatoimintaa ja suunnittelemaan norppien retkiä.
Varsinkin retket mitä norppien kanssa on tehty ovat olleet ikimuistoisia niin
norpille itselleenkin kuin mukaan päässeille huoltajillekin. Seura kouluttaa
sopivan ohjaajaehdokkaan vähintään norppa-ohjaajaksi.

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Arvoisat Lakeuden Sukeltajien jäsenet, Valitsitte allekirjoittaneen seuramme syyskokouksessa
puheenjohtajaksenne, nöyrä kiitos luottamuksesta. Kiitos edelliselle hallitukselle, joka osittain
halusi jatkaa myös uudelle kaudelle. Nyt pääsemme tehokkaasti hallitustyöskentelyyn, kun
mukana on vankkaa kokemusta, mutta myös uutta intoa.
Meillä on edessämme haasteellinen vuosi, jonka aikana pyrimme kasvattamaan
jäsenmääräämme ja saamaan etenkin Norppatoimintaa uudelleen käyntiin. Nuorista
jäsenistämme kasvaa tulevaisuuden harrastajia laitesukelluksen, uppopallon ja seuratoiminnan pariin.
Tavoitteenamme on vuoden aikana järjestää monipuolisesti toimintaa. Suunnitteilla
onkin kursseja, leirejä, turnauksia ja norppatapahtumia.
Eräs jäsenemme kiinnitti huomiota hyvin oleelliseen asiaan, että Lakeuden sukeltajienkin kannattaa tarkkaan miettiä toiminnassaan, kuinka monia tapahtumia
järjestetään vuoden aikana - nimittäin jos aina samat ihmiset toteuttavat nämä suunnitellut tapahtumat, he saattavat yksinkertaisesti väsyä liiasta tekemisestä, vaikka
intoa sinänsä olisikin. Ja jos into tehdä katoaa, se ei ole yhdistyksen kannalta hyvä
asia. Toivonkin teiltä hyvät jäsenet, että olisitte aktiivisesti mukana tekemässä näitä
yhteisiä asioita. Ilmoittaudu tekijäksi, joko minulle tai sihteerillemme.

Kohteet ovat vähintään P2 tasoisia. Kohteiden syvyys alue on
30-60m.
Jos matkaan saadaan 15 sukeltajaa tulee reissulle ruokineen
hintaa noin 550€.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Anssille. Sitovat ilmoittautumiset
otetaan vastaan helmikuun loppuun mennessä. anssi.ammankoski@gmail.com

Ninni Sarikka
puheenjohtaja

Uppopallon Pohjanmaa Cup Seinäjoella 21.1.2013
Uppopallo on taktinen ja nopea laji, jota pelataan useimmiten uimahallien hyppyaltaissa. Uppopalloa pidetään kovana lajina, koska pääosin peli
tapahtuukin uima-altaan pohjassa noin 4 metrin syvyydessä. Yksinkertaistettuna päämääränä pelissä on tarkoitus saada uppoava pallo allaspäätyjen pohjassa oleviin koreihin.
Lakeuden Sukeltajissa uppopallon harrastus on kasvattanut suosiotaan
viime vuosina. Harjoituksissa uimahallilla käy aktiivisesti maanantaisin ja
torstaisin keskimäärin 15 pelaajaa. Joukkueessa on mukana innokkaita
uusia nuoria pelaajia, mutta myös vuosia pelanneita konkareita. Uppopallon harjoitusajat ovat ma 19:30–21:00 ja to 20:00–21:00. Uudet pelaajat
ovat tervetulleita.
Pohjanmaa Cup on alueen seurojen epävirallinen turnaus. Mukana joukkueita on mm. Oulusta, Pietarsaaresta, Seinäjoelta ja Nivalasta. Pelaamaan kokoonnutaan neljä kertaa vuodessa. Lisäksi Lakeuden sukeltajista
osa pelaajista osallistuu Divari turnaukseen ja myös SM tason peleihin.
Tämänkertainen turnaus sujui Seinäjoen joukkueelta hienosti. Tiimi
puhalsi yhteen hiileen ja laittoi tosissaan kampoihin antaen vastusta koville joukkueille, joille aiemmin ei ole pärjätty. Kova treeni on tuottanut
tulosta, joukkueen tytötkin haastoivat vastustajansa kovin ottein. Myös
nuorten pelaajien onnistuminen oli upea juttu.
Seinäjoella pelataan uppopallon Divari Cup peli 9.3.1012. Tervetuloa mukaan harrastamaan ja kannustamaan!
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Tätä on odotettu. Lakeuden Sukeltajat, Valkekosken Sukeltajat ja Pietarsaaren Sukeltajat
yhteistyössä pitävät heinäkuussa 9 päivää
kestävän Suomenlahden turneen. Ajankohta
on 19.7-28.7.2013. Matkalla on kohteita laidasta laitaan. Uusia ja vanhoja. Alkuperäisen
suunnitelman mukaan sukelletaan Ahvenanmaalla 3 päivää, Utössä 2 päivää. Muuten
kierretään hylkykohteita Hangon ja Helsingin
välissä.
Alustavasti on sovittu, että myös ns. päiväretkeläisiäkin on
mahdollista ottaa reissuun mukaan. Esimerkksi Utön päivät
mahdollistaa hyvinkin mukaan tulemisen sukeltajille, jotka eivät
osallistu koko ajaksi. Tämä varmistuu toki vasta kun lopullinen
kohdesuunnitelma saadaan valmiiksi.

Kiitos vielä kokoukseen osallistujille aktiivisesta palautteesta, juuri tämä antaa
avaimet toiminnan kehittämiselle. Seuratkaa seuramme sivustoa www.lakeudensukeltajat.fi, päivitämme tänne suunnitelmat niiden tarkentuessa. Lisäksi jäsenistö saa
tarkempia tietoja myös jäsentiedotteen kautta.
Toivon Sinulle Lakeuden sukeltajien jäsen hyvää ja antoisaa vuotta. Ota rohkeasti
minuun yhteyttä, kun haluat kertoa mielipiteesi tai vaikuttaa asioihin.

Kuva: Ari Hakala
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Norjan reissu 9-14.5 Kirkkoniemelle
Lakeuden Sukeltajat lähtevät toukokuussa,
yhdessä Pietarsaaren sukeltajien kanssa,
Norjan Kirkkoniemeen sukellusleirille. Leirin
ajankohta on 9.5-14.5.2013. Tarkoitus on,
että helatorstaina ajetaan Kirkkoniemeen ja
paluu matka tehdään seuraavana tiistaina.
Leirillä on mökki majoitus.
Sukelluskohteet ovat vähintään P2 tasoisille
sukeltajille ja tarjolla on laivoja, lentokoneita
ja varsinkin kuningasrapuja.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Anssille. Sitovat ilmoittautumiset otetaan vastaan helmikuun loppuun mennessä. anssi.ammankoski@
gmail.com.
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Tulevat tapahtumat

Lisätietoa tapahtumista
www.lakeudensukeltajat.fi kalenterissa

Venemessut (Hylkysukellus seminaari 9.2) Helsingissä, ilmoittautumiset: petri.lepisto@palaveri.net
Jääsukelluskurssi 20.2. Ilmoittautumiset sihteeri@lakeudensukeltajat.fi 14.2 mennessä
Talvileiri 2-3.3 jäätilanteen mukaan, lisätietoja Tomi Knaapila / Anssi Ämmänkoski
P1 kurssi alkaa 7.3 Ilmoittautumiset sanna@lakeudensukeltajat.fi 28.2 mennessä
Valtakunnallinen Uppopalloturnaus Seinäjoella 9.3
Jääsukelluspäivä 16.3. Haapaluomalla. Lisätietoja anssi.ammankoski@gmail.com.
Gas Blender ja regun hulto kurssi 6.4. Ilmoittautumiset janne@lakeudensukeltajat.fi 28.3 mennessä
13.4 Norppa-retki Tropiclandiaan Vaasaan, ilmoittautumiset: petri.lepisto@palaveri.net
13.4 Liittokokous Helsingissä
Leiri Norjan Kirkkoniemessä 9.5-14.5.2013.
Orbiit Ahvenanmaalle 19.7-28.7.2013.

