Puheenjohtajan tervehdys
Puheenjohtajan kaksivuotinen kauteni on ollut vaiherikas ja antoisa. On ollut
hienoa seurata näköalapaikalta seuramme toimintaa ja kehittymistä. Erityisesti
nuorisotoiminnan jäsentyminen ja jäsenten aktiivinen kouluttautuminen lämmittää mieltäni, tällä taataan seuran aktiivinen toiminta tulevaisuudessakin.
Haasteitakin on matkan varrella ollut.
Seurakämpän vesivahinko ja sitä pian
seuraava muutto pisti kyllä miettimään
ollaanko sitä nyt oikeassa hommassa.

Seuramme 40-vuotis juhlan järjestelyssä
riitti puuhaa, suunnittelu oli hauskaa ja
itse juhlan onnistuminen kyllä hieno palkinto tehdystä työstä. Suurkiitos kaikille
mukana olleille; niin juhlijoille kuin kökkäläisille.

Haluan kiittää kaikkia saamastani
tuesta ja kannustuksesta. Turvallisia
sukelluksia ja tavataan ”montun reunalla”!

LAKEUDEN SUKELTAJAT
www.lakeudensukeltajat.fi
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Ninni Sarikka

Sukeltamaan olen ehtinyt ihan kiitettävästi, ja toivottavasti ensi kaudella
vieläkin enemmän kun vietän välivuotta
hallitustyöskentelystä.

Lakeuden sukeltajat ry Syyskokouksen 2014 esityslista

KUTSU
Tervetuloa Lakeuden sukeltajien syyskokoukseen
29.11.2014 klo 16:00. Syyskokouksessa palkitaan vuoden
sukeltaja sekä valitaan vuoden aktiivisin sukeltaja
(päiväkirjat mukaan). Kokouksessa päätetään vuoden
2015 budjetista sekä toimintasuunnitelmasta ja valitaan
hallitukseen uusia jäseniä sekä puheenjohtaja. Kokouksen jälkeen ilta jatkuu pikkujoulujen merkeissä. Lumolinnan savusauna on lämpimänä koko illan. Jouluateria
on katettuna 20:00.

Aika:

Lauantaina 29.11.2014 klo 16:00

Paikka:

Lumolinna, Ilmajoki

1.§

Kokouksen avaus

2§

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3§

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4§

Todetaan äänioikeutettujen jäsenten määrä

5§

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

6§

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet kullekin jäsenryhmälle erikseen

7§

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet ja
varajäsenet

8§

Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt

9§

Käsitellään hallituksen esittämät muut kokouskutsussa mainitut
asiat

Matkakertomus
Viro, Rummun Louhos
Norppatoiminta harrastuksena
Syyskokous ja pikkujoulut

Paikka: Lumolinna, Ilmajoki

rahastonhoitaja2014@lakeudensukeltajat.fi

Ilmoitathan mahdolliset rajoitukset ruoan suhteen.
Lämpimästi Tervetuloa

Lasury /

keuden
keltajat
hallitus

9.1. Vuosittaisen kiertopalkinnon saaja
9.2. Aktiivisimman sukeltajapalkintojen saaja
10§

Käsitellään jäsenten esityslistalle esittämät asiat

11§

Keskustellaan jäsenten kokouksessa esille tuomat asiat, joista ei
kuitenkaan voida tehdä päätöksiä

12§

Kokouksen päättäminen

Lakeuden sukeltajat Ry
c/o Ninni Sarikka
Luomanranta 4 as. 25
60100 Seinäjoki

Ilmoittautumiset 10.11.2014 mennessä osoitteeseen:

oli vain yksi oviaukko, näihin sitten kurkistelin vain ovelta.
Sukeltaessamme takaisinpäin vankilan muuria pitkin päätimme jatkaa sukellusta muurin ulkopuolella olevaan
metsään. Metsä on vajonnut veteen,
mutta puut siellä edelleen pystyssä. Osa
puiden latvoista näkyy pinnallekin, joten
paikka on helppo löytää. Jos vankityrmässä sukeltaminen oli aavemaista,
niin metsän keskellä puiden runkojen ja
oksien seassa puikkelehtiminen oli epätoden tuntuista, kuin olisi unessa leijaillut vanhassa satumetsässä. Varovainen-

kin piti metsässä olla, ettei takerru kiinni
minnekään. Sukelluksesta jäi hieno fiilis.
Matkasimme takaisin Tallinnaan;
matkan varrella oli suuri paikallinen ostoskeskus ja tietty tyttöjen piti katsastaa
tarjonta. Kuskille tauko tarjosi hyvän
mahdollisuuden pienille tirsoille. Illalla
hotellilla saunottiin ja lähdettiin porukalla syömään vanhaan kaupunkiin. Paluumatkalle startattiin sunnuntaina puolen
päivän jälkeen, joten aamusta ehti vielä
tekemään tuliaisostokset. Rummun kohde sopii kaiken tasoisille sukeltajille ja

ajatuksena on ensi kesänä lähteä uudelleen matkaan, samalla voisi käydä myös
Saarenmaalla sukeltamassa. Laitetaan
asia hautumaan ja mietitään yhteistä
seuran matkaa ensi kesälle.

Ninni Sarikka

Matkakertomus
Viro, Rummun louhos 22-24.8.2014
Sain Sannalta puhelinsoiton eräänä
elokuisena maanantaina: ”Lähtisitkö Viroon sukeltamaan, lähtö olisi jo perjantaina?” Päätös lähdöstä piti siis tehdä
nopeasti. Aiemmin näkemäni juttu Rummun vankilalouhoksesta Sukeltaja-lehdessä (02/2014) oli kuitenkin jättänyt
semmoisen kipinän kytemään, että päätös lähteä ex tempore oli muutaman puhelinsoiton jälkeen tehty. Matkaan lähdettiin perjantaiaamulla Tuomaksen pakettiautolla. Tuomas toimi vastuullisena
matkanjärjestäjänä; reissu varattiin pakettina Matka Vekalta, hintakaan ei päätä huimannut; laivaliput ja kahden yön
majoitus Pirita Spa hotellissa Tallinnassa tuli maksamaan noin 280€/nuppi, ja
tähän oli laskettu myös polttoainekulut.
Matkaseurueeseen kuului myös Jyväskylän Sukelluskeskuksen ryhmä. Heidät tapasimme laivalla.
Perjantai-iltana kävimme Tallinnan
vanhassa kaupungissa sukuloimassa,
sillä välin osa porukasta teki Tallinnan
edustalla merisukellukset. (Merisukel-
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Norppaharjoituksissa opitaan
sukellustaitoja leikin ohella
lukset oli järjestänyt Jyväskylän Sukelluskeskus ja niille oli erillinen osallistumismaksu) Harmiksi heillä tosin koitui
niin kova keli, että toivotulle hylkykohteelle ei päästy ja sukellukset tehtiin lähempänä rantaa, melko huonossa näky-

vyydessä. Lauantaiaamulla sitten suunnattiin kohti Rummua. Perille löydettiin
navigaattorin avulla. Matka Tallinnasta
oli noin 55km, vähän reilu tunti ajettiin.
Louhokselle johtava tie oli melko huonokuntoinen, suuret vesilammikot tiellä esti yhden auton perille pääsyn, mutta Tuomaksen paku vei meidät ihan sukelluspaikalle saakka.
Lähdimme sukeltaman vankilan vastapäiseltä rannalta, vankilan muuria
seuraten. Näkyvyys oli loistava, pinnalta
pystyi jo hahmottamaan veden alla kulkevan muurin, ja osa rakennuksistakin
on pinnan yläpuolella. Sukeltaminen oli
miellyttävää koska vesi oli kirkasta ja
lämmintä eikä syvyyttäkään ollut montaa metriä. Aavemainen tunnelma valtasi mielen vankilan sellien luona. Moniin
rakennelmiin pääsi turvallisesti sukeltamaan sisällekin useampien ulostulo
aukkojen ansiosta. Muutama talo oli
osittain sortunut, mutta alueella oli paljon ehjinä säilyneitä rakennelmia ja runsaasti nähtävää. Osassa rakennuksia
Jäsentiedote 2/2014

Norppatoiminta on lähtenyt taas hienosti käyntiin. Edellisvuosien tapaan
norpparyhmät ovat jälleen täynnä, ja alkaneella hallikaudella harjoitellaan nyt
kolmen norppaohjaajan ja kahden apuohjaajan voimin. Tänä syksynä järjestetty snorkkelisukelluksen peruskurssi kun
poiki ohjaajapuolelle kaivattuja lisävoimia. Liiton koulutusstandardin mukaisesti sukellusharrastus voidaan aloittaa
7-15-vuotiaille suunnatusta norppatoiminnasta, jossa voi edetä taitojen ja iän
karttuessa snorkkelisukelluksen peruskurssien kautta jopa norppaohjaajaksi.
Lakeuden sukeltajien norppaohjaajat
ovat sitoutuneet koulutusohjelmaan, joka tarjoaa mielekästä tekemistä moneksi vuodeksi, taitotason kehityksen mukaisesti. Kun lapsi ”kasvaa ulos” norppatoiminnasta, hän voi tulla mukaan esimerkiksi uppopalloryhmään, jatkaa vapaasukellus- ja räpyläuintipuolella tai
siirtyä laitesukellukseen. Tänä vuonna
on Lakeuden sukeltajiin tarkoitus perustaa oma, yläasteikäisille suunnattu uppopalloryhmä.
LAKEUDEN SUKELTAJAT

Norpille on tehty talven varalle harjoitussuunnitelma, jonka puitteissa käydään läpi snorkkelisukelluksen perustaidot. Harjoitussuunnitelma tähtää hallikauden loppupuolella järjestettävälle
leikkimieliseen taitorataan, jossa talven
mittaan opittuja taitoja päästään sitten
testaamaan. Norpan Taitorata soveltuu
vähintään 7 vuotta täyttäneille uimataitoisille lapsille. Taitorata tähtää siihen,
että lapsi osaa käyttää perusvälineitä
luontevasti uima-altaassa tai sen kaltaisissa olosuhteissa. Koulutukseen kuuluvat uimataidot, perusvälineiden käyttö ja
pelastamistaidot leikkejä ja pelejä unohtamatta. Norpan Taitoradan suorittaneelle lapselle voidaan hakea Sukeltajaliiton Norppasukeltajasnorkkelisukelluskortti. Halliharjoituksissa päätarkoitus on kuitenkin pitää hauskaa. Jokainen harjoitus alkaa hauskalla
alkuverryttelyllä ja jokainen harjoituskerta päätetään loppuleikkiin.
Jos innostusta riittää, tänä keväänä
voidaan järjestää ”kisareissu” valtakun-

nalliseen norpparalliin. Käydään tutustumassa muiden seurojen norppatoiminnassa pyöriviin ja kisaamaan leikkimielisesti räpyläuinnissa ja muissakin ohjelmassa olevissa lajeissa. Keväällä suunnitelmissa on koko perheen, ja miksei
koko seurankin, riemukas kylpyläretki ja
loppukesällä järjestetään perinteinen
norppaleiri.
Sukellus on koko perheelle soveltuva hauska harrastus. Montaa perhettä
varmaan kiinnostaa hakea uusia harrastevaihtoehtoja etelänlomalle ja Suomen
suveen. Mikäli kiinnostusta ilmenee, voidaan syksyllä järjestää koko perheelle
soveltuva snorkkelisukelluksen peruskurssi.
Antti Jormanainen
Kurssivastaava ja snorkkelisukelluskouluttaja
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