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Uusi kompressori 

Tervetuloa Lakeuden Sukeltajat ry:n sääntömääräiseen kevätko-
koukseen Lumolinnaan Sunnuntaina 27.04.2014 klo 14:15 
Samalla vietetään perinteistä seuran KEVÄTPÄIVÄÄ 
Kevätkokouksessa esitellään seuran vuosikertomus ja tilinpäätös 
vuodelta 2013, päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä 
tilivelvollisille, sekä käsitellään mahdolliset muut asiat. Kokous  
alkaa klo 14:15.

Kokouksen jälkeen vietetään seuran kevätpäivää Lumolinnan 
kirkasvetisen lammen rannalla, luonnon helmassa. Nyt on tilai-
suus heittää talviturkki Lumolinnan louhokseen. Ohjelmassa on 
hauskanpitoa, makkaranpaistoa, uimista, saunomista ja tietenkin 
sukellusta. 

Nähdään Lumolinnassa! 
Terveisin Hallitus 

KUTSU 
Sukeltajaliiton 
kevätkokoukseen ja 
Lakeuden Sukeltajien 
40-vuotisjuhlaan
Lauantaina 5.4.2014
Hotelli-Ravintola Alma
Ruukintie 4, 60100 Seinäjoki
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Ohjelma
10:15�–�10:45 Valtakirjojen tarkastus
11:00 Kokous alkaa
Kevätkokouksessa esitellään Sukeltajaliiton vuosikertomus 
ja tilin päätös vuodelta 2013, päätetään tili- ja vastuuvapau-
den myön tämisestä tilivelvollisille, päätetään vuoden 2015 
jäsenmaksuista ja ehdollepanotoimikunnan ase  amisesta 
sekä käsitellään mahdolliset muut asiat. Kuulemme myös 
Routakallion louhoksen sukellushankkeen etenemisestä.

13:00 Kokouskahvit ja suolapala
Pyydämme ilmoi  autumaan Liiton kevätkokoukseen 
www.sukeltaja.fi -tapahtumakalenterin kau  a. 
Kokousasiakirjat: www.sukeltaja.fi  > 
Materiaalit > Kevätkokous.

Lakeuden Sukeltajat 
40 vuotta
Tervetuloa juhlimaan sukellusseuramme 40-vuotista taivalta 
historiallisessa Rautatieläisten talossa, 
Hotelli-Ravintola Almassa (Ruukintie 4, 60100 Seinäjoki)

13:30�–�15:30 Divers of the Dark - vedenalaiset löytöretket 
Jarmo Kuusinen kertoo Helsingin edustalta löy-
tyneen, vuonna 1941 upotetun Virsaitis-nimisen 
lippulaivan mielenkiintoisen tarinan.
Sami Paakkarinen esi  elee vedenalaisen valo-
kuvauksen saloja upeiden kuvien kera.

16:00�–�18:00 Tauko
18:00 Viri� äydytään juhlatunnelmaan 

puheenjohtajan tervehdys
18:15�– Onni� elujen vastaano� o

Lakeuden Sukeltajien 40-vuotinen taival
Buff et-illallinen
Ansiomerkkien jako
Bändimusiikkia ja vapaata seurustelua

  

Ilmoi  audu mukaan ikimuistoiseen illanvie  oon 9.3.2014 men-
nessä: rahastonhoitaja2014@lakeudensukeltajat.fi   
Illalliskortin hinta 39 €. Maksuohjeet saat paluuviestissä. Mai-
nitsethan ilmoi  autuessasi mahdollisesta erityisruokavaliosta 
sekä osallistumisestasi Divers of the Dark:in luennolle.
Yöpyjille on varattu huoneita Hotelli-Ravintola Almasta, hin-
nat alkaen 75 €/vrk. Huonevaraukset 9.3.2014 mennessä suo-
raan hotelliin (06) 4215��200. Mainitse varauksen yhteydessä 
osallistumisestasi Lakeuden Sukeltajien juhlaan.

Lämpimästi tervetuloa!
Sukeltajalii  o ry
Lakeuden Sukeltajat ry

Lakeuden Sukeltajien 40-vuotista toimintaa on historiallisin 
kuvin ja elävöittävin tekstein koottu yksiin kansiin. Kirjaa 
varten ovat haastatteluja antaneet muun muassa seuran elävät 
legendat: Heikki Talvitie, Esko Paloniemi ja Ari Lehtimaa. Kirja 
sisältää myös mielenkiintoiset tekstiosuudet, jossa Heikki 
Talvitie kertoo urheilusukelluksen alkutaipaleesta lakeudella, 
Tomi Knaapila seuran tekniikkasukelluksen kehityksestä ja Toni 
Peltoniemen omasta uppopallourastaan.
Tämän 80-sivuisen mahtavan kuvateoksen voit tilata 14.3.2014 
mennessä ennakkotilaajan alennettuun hintaan seuran verk-
kosivuilta. Kirja julkaistaan ja luovutetaan tilaajille 5.4. ennen 
seuran 40-vuotisjuhlan alkamista.

KEVÄTKOKOUS

Lakeuden Sukeltajat ry 
40-vuotishistoriikki

Jääsukellusta 
Koiramontulla

vuodelle 2014
Koulutusnäkymät

LakSun kevätkokous, 
Sukeltajaliiton kevätkokous ja 

LakSun 40-vuotisjuhla



Arvoisat Lakeuden Sukeltajien jäsenet
Haluan kiittää kaikkia vauhdikkaasta vuodesta 2013. Seurassamme oli 
kuluneen vuoden aikana paljon aktiivista toimintaa niin uppopalloili-
joiden, norppien kuin sukeltajienkin keskuudessa. Vanhoja perinteitä 
vaalittiin ja muutama uusikin tapahtuma järjestettiin. Uppopallossa 
on jälleen edustettu sekä maajoukkue-, että SM tasolla. Jäsenistö on 
myös innokkaasti kouluttanut itseään, seuraan saatiin uusi laitesukel-
luskouluttaja. Seurayhteistyö on aktiivista; on ollut ilo huomata miten 
luomme laajuutta toimintamme pohjalle yhdessä tekemisen kautta. 

Kuluva juhlavuosi on lähtenyt yhtä vauhdikkaasti käyntiin. Hallilla tou-
huaa norppia, kuntouimareita, uintitekniikkakurssilaisia ja lähikoulut-
taja oppilaita. Mukaan on mahtunut muutama isompi introsukelluskin. 
Samalla viimeistellään 40-vuotis juhlia ja suunnitellaan kesän toimintaa. 
Kiitos kaikille mukana touhuaville.

Pian on juhlan aika. Nostetaan yhdessä malja kunnioitettavalle Lakeu-
den Sukeltajien 40 vuoden taipaleelle. Lämpimästi tervetuloa.

Ninni Sarikka
puheenjohtaja

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

Lakeuden Sukeltajat saivat hankittua viime 
vuoden joulukuussa uuden kompressorin. No 
ihan uudesta koneesta ei ole kysymys vaan 
kone on Seinäjoen palolaitoksen käytöstä 
poistettu vanha kompressori. Kompressori 
on Bauer-merkkinen ja koneen ilmantuo-
toksi luvataan 210 l/min. Kun kompressorin 
huoltotyöt saadaan päätökseen ja saamme 
varmistuttua siitä, että koneen tuottama 
hengitysilma on edelleen sitä mitä siltä odo-
tetaan, saadaan seuran kompressorikalusto 
päivitettyä uudelle tasolle.

Huoltotyöt ovat käynnissä ja mielenkiinnolla 
odotamme, onko laite odotusten arvoinen.

Jos kompressori täyttää sille asetetut odo-
tukset, on tarkoitus rakentaa seuran pai-
neilmatäyttöpiste mahdollisimman pitkälle 
automaattiseksi. Haaveet lopputuloksesta on 
jotain sen suuntaista, että täyttöpiste tulee 
eri tilaan, kuin kompressori. Täyttöpistees-
sä on vain käynnistyspainike ja vippi-letkut 
pulloja varten. Pullot kiinni, nappi pohjaan ja 
kompressori käyntiin. Kompressori sammuu 
automaattisesti, kun pullo on täynnä ja 
hoitaa vesityksen itse. Tämä on tavoite. Työt 
ovat käynnissä ja aika näyttää millainen ase-
masta lopullisessa muodossaan tulee.

Vuoden 2014 aikana Lakeuden Sukeltajat järjestää perinteiseen tapaan kevään aikana laitesu-
kelluksen peruskurssin. Tekstin kirjoittamisen aikaan kurssille on ilmoittautunut kuusi henkeä. 
Enemmänkin kurssille mahtuu, mutta onhan tässä aikaa vielä ilmoittautuakin. Kurssin perus-
rakenne noudattaa hyväksi havaittua kaavaa. Teorialuentojen ja allasharjoitusten jälkeen käy-
dään muutaman kerran avovedessä. Louhoksilla tehtyjen avovesiharjoitteiden jälkeen saadaan 
kurssilaiset valmisteltua Larsmon merileirillä tehtäviin ensimmäisiin merisukelluksiin.

Peruskurssin käynnissä ollessa järjestetään Gas Blender -kurssi. Kurssin tulee pitämään Sami 
Paakkarinen. Kurssin ajankohta on 2.-4.4. (samalla viikolla kuin seuramme 40-vuotisjuhlat). Gas 
Blender -pätevyys tullaan vaatimaan kaikilta, jotka käyttävät seuran täyttöasemaa. Tämä on 
yksi merkittävä muutos sillä tiellä, jolla seuran täyttöasemaa kehitetään täyttämään Tukesin 
vaatimukset.

Muutaman vuoden tauon jälkeen saadaan tänä vuonna järjestettyä myös laitesukelluksen 
jatkokurssi. Jatkokurssin kylkeen liitetään Nitrox-sukeltamisen peruskurssi. Kombo-kurssin 
järjestämisajankohta on näillä näkymin elokuu. Ja erityisen hienosta tapahtumasta onkin 
kysymys, sillä kurssi tullaan järjestämään pääosin seuran omien kouluttajien voimin. Pidettävä 
Nitrox-kurssi tulee toimimaan samalla Nitrox-kouluttajakurssin näyttökokeena. Kurssin avulla 
saadaan seuraan jälleen Nitrox-kouluttaja -oikeudet. Näytön tulee vastaanottamaan CMAS-
kouluttajien kouluttaja, Jani Santala.

Mahdollinen laitesukelluksen syventävä jatkokurssi ei kuulu tänä vuonna Lakeuden Sukeltajien 
koulutusohjelmaan. Mahdollisuus tämän kurssin käymiseen saattaa löytyä naapuriseurojen 
koulutustarjonnasta. Pidetään asian tiimoilta yhteyttä naapuriseuroihin ja jos syventävä jatko-
kurssi jossain lähialueella järjestetään, tiedotetaan siitä tulevissa jäsentiedotteissa.

Mennyt viikonloppu oli melkoisen jääsu-
kelluspainotteinen. Samana viikonloppuna 
pidettiin sekä viikonlopun kestänyt jääsukel-
lusleiri Mikkelinsaarilla, että jääsukelluspäivä 
Lapualla Koiramontulla. Koiramontulle saa-
pui sunnuntaiaamun aikana kahdeksan sukel-
tajaa ja muutama norppa ihmettelemään ja 
kokemaan jääkannen alla olevan maailman 
ihmeellisyyksiä. No norpat sitä jäänalaista 
maailmaa ihmettelivät toki vain jään päältä, 
mutta jään alla pääsivät käymään Antti, 
Markku, Anssi, Uula, Petteri, Kari, Jarkko ja 
Matti. Ensimmäistä kertaa jään alla oli pel-
kästään Matti. Muille oli kokemusta touhusta 
jo kertynyt aiemmin.

Kun pääosa seuran jääsukeltamiseen tarvitta-
vasta kalustosta oli lähtenyt Mikkelinsaarten 
suuntaan kasvatettiin ja päivitettiin seuran 
jääsukelluskalustoa uudella jääsahalla ja 
uusilla köysillä. Köysiä matkassa oli kolme 
kappaletta. Kaksi varsinaisille sukeltajille ja 
yksi turvasukeltajalle.

Avanto aukesi jääkanteen perinteisellä taval-
la eli hartiavoimin. Aluksi sahassa oli kiinni 
köysi, jolla saatiin sahaa lisää tehoa. Puo-
lessa välissä sahaamista siitä luovuttiin. Kun 
alkoi hartiat lämpenemään alkoi jäästäkin 
irtomaan purua. Riittävän tiuhalla miesvaih-
dolla saatiin avanto auki kohtalaisen pienessä 
ajassa. Irti sahatut lohkareet nostettiin köy-
den ja kapulan avulla jään päälle istuimiksi. 
Venäläistekoinen kaira oli kovassa terässä ja 
reikää syntyi vaikka pirua pitikin pyörittää 
vastakarvaan. Vaan mitäs me naapurin veh-
keitä moittimaan. 

Ennen kuin itse sukellustoimintaan ryhdyttiin 
käytiin läpi turvallisuuteen liittyvät asiat ja 
kerrattiin köysimerkit. Ryhmä oli aktiivisesti 
mukana tässä keskustelussa joten kertaami-
seen ei kauaa mennyt aikaa vaan asiat puhut-
tiin tehokkaasti läpi.

Ensimmäinen pari vedessä oli Antti ja Jarkko. 
Narumiehiksi jäivät Petteri ja Uula. Toisena 
parina sukelsivat Markku ja Matti. Viimei-
senä parina Ahdin valtakuntaan sukelsivat 
Petteri ja Kari. Anssi ja Uula sukelsivat parien 
ympärillä ja hoitivat tapahtumasta valokuvia 
pinnalla ihmeteltäväksi.

Seuramme siirtyy vähitellen tiedot-
tamisessa paperittomaan malliin. Tiedot-
teet onkin jo pitkään olleet luettavissa 
nettisivuilla ja sieltä voikin nyt lukea 
myös pidemmän aikavälin vanhoja tiedot-
teita kuin aiemmin. Jos jatkossa haluat 
seuratiedotteen sähköpostiisi (pdf –tie-
dostona) nykyisen postilla kotiin kanne-
tun tilalle ilmoitathan siitä osoitteeseen:  
sahkoinentiedote@lakeudensukeltajat.fi

Siirry sähköisentiedot-
tamisen etujoukkoon

LAKSUN KOMPRESSORIT

vuodelle 2014

Koulutusnäkymät
Jääsukellusta Koiramontulla

Näkyvyydet olivat totuttuun tapaan hienot. 
Vaikka näkyväisyys koiramontulla on hyvän 
ja huikean välissä, on jostain syystä vedessä 
aavistuksenomainen valkoinen usva, joka 
hieman rajoittaa muuten ihan spektaakke-
linomaista näkyvyyttä. No mitä nyt hieman 
saatiin pieni tomupilvi ahvenille tutkittavaksi, 
kun tarkkoina poikina siirrettiin betonikan-
net oikealle paikallaan.

Sukellus oli itsessään hyvinkin nautittava 
kokemus ja makkaranuotion äärellä päätin-
kin hiljaa mielessäni, että tänne pitää vielä 
palata, ennen kuin kevät sulattaa kaiken jään 
pois. Nyt avanto on auki, joten ei muuta ei 
puutu kuin, että ”jäitä krokilasiin” eli sukel-
taja veteen. Jotta molskista vaan…


