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1. YLEISTÄ

Vuosi 2018 oli Urheilusukelluskerho Delfin ry:n 55. toimintavuosi. Kerhon pääasiallinen toiminta
on ollut vuoden aikana merellä tapahtuvaa sukellustoimintaa ja talvikaudella sukelluskoulutusta
sekä kaluston kunnossapitoa. Urheilusukelluskerho Delfin ry:llä on myös laajaa
Norppa/Juniortoimintaa.

2. HALLINTO

Sääntömääräisiä yleiskokouksia oli vuoden aikana kaksi.
· Kevätkokous pidettiin lauantaina 17.3.2018 Fennian kokous-ja saunatiloissa.

Kokouksessa oli läsnä 12 kerhon äänivaltaista jäsentä.
· Suunnittelupalaveri pidettiin 18.5.2018 Merenkyntäjien saunalla.
· Syyskokous pidettiin lauantaina 10.11.2018 Fennian kokous- ja saunatiloissa. Paikalla oli

22 kerhon äänivaltaista jäsentä.

Johtokuntaan vuonna 2018 kuuluivat:

Petra Lehtineva puheenjohtaja
Janne Koskimäki varapuheenjohtaja
Jonna Ikäheimonen sihteeri
Tanja Foxell rahastonhoitaja
Jouni Keskimäki
Teemu Holma
Mikko Mäenpää

Varajäsenet:
Henri Paavola
Peter Råstu

Johtokunta kokoontui 5 kertaa vuoden aikana.
Juoksevat asiat hoidettiin sähköpostitse.

3. MERISUKELLUSTOIMINTA

Sukelluskausi alkoi jäsenten järjestämällä jääleirillä, joista ilmoitettiin kerhon jäsentiedotteessa.
Jääleirillä mukana oli Meripelastusseura ja Sukellustyö Takala, jotka esittelivät toimintaansa.
Meripelastusseura opetti kerhon jäseniä ja Norppia pelastamaan ja pelastautumaan jäistä.
Norpat seurasivat Sukellustyö Takalan sukeltajaa vedenalaisen kameran kautta.

Pääsiäisenä 10 kerhon jäsentä lähti perinteeksi muodostuneelle omakustanteiselle matkalle
Norjaan. Vuonna 2018 matka suuntautui Rörviikkiin. Matkalla oli mukana 2 kerhon kompuraa.

Uimarantojen puhdistukset aloitettiin toukokuussa. Puhdistettavia ja tarkistettavia uimarantoja
oli vuonna 2018 6 kpl. Lisäksi kerhon jäsenet tarkistivat Hietasaareen rakennetun uimalaiturin
ympäristön.

Jäsenet ovat myös omatoimisesti järjestäneet arki-iltasukelluksia kesän aikana louhoksille sekä
merelle.

Delfin ry osallistui tänäkin vuonna kansainväliseen Divers Night -tapahtumaan, joka järjestettiin
3.11.2018 Alskatintien louhoksella. Mukana tapahtumassa oli yhteensä lähes 40 osallistujaa,
joista 6 sukeltajaa olivat pinnan alla kello 20:18.
Delfin ry osallistui Sukeltajaliiton järjestämään Nenäpäivään ja keräsivät Divers Nightissa
lahjoituksina yhteensä 100€.
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Stealla tehdyt reissut

Vuoden 2018 sukelluskauden aikana Stealla tehtiin yhteensä 4 viikonloppureissua Vaasan
saaristoon, yksi iltasukellus ja Norppaleiri.

Stealla tehdyt reissut:
16.-17.6.2018 Peruskurssin avovesikoe, Rönnskär, mukana 12 sukeltajaa sekä 1 perheenjäsen
3.7.2018 Iltasukellus, Vestkusten, mukana 8 sukeltajaa ja 1 perheenjäsen
13.-15.7.2018 Viikonloppureissu, Rönnskär, mukana 16 sukeltajaa
3.-5.8.2018 Viikonloppureissu, Rönnskär, mukana 9 sukeltajaa sekä 3 norppaa/perheenjäsentä
10.-12.8.2018 Norppaleiri, Rönnskär, mukana 12 sukeltajaa sekä 33 norppaa/perheenjäsentä
26.-28.10.2018 Viikonloppureissu, Rönnskär, mukana 7 sukeltajaa sekä 1 perheenjäsen

Stean lokikirjan ja sukelluspäiväkirjan mukaan tehtiin vuoden 2018 aikana yhteensä:
 6 erillistä reissua, joihin
 72 henkilöä osallistui, joista
 36 kerhon sukeltajaa,
 24 norppaa,
 12 vierasta, vierasta sukeltajaa tai perheenjäsentä

 Yhteensä 185 sukelluskertaa

Stean lokikirjan ja sukelluspäiväkirjan lukuihin ei sisälly uimarantojen puhdistussukelluksia,
viikolla tehtyjä sukelluksia, kerhon Norjan reissulla tehtyjä sukelluksia, Divers Night -
tapahtuman sukelluksia eikä kerhon jäsenten yksityisesti järjestämiä sukelluksia. Myöskään
jääleirin sukellukset ei sisälly lukuihin.

4. HALLIHARJOITTELU/UPPOPALLO

Halliharjoittelu jatkui talvella 2 kertaa viikossa Vaasan uimahallissa yhdessä
urheilusukellusseura BGD:n kanssa.

Vaasalaisten sukellusseurojen muodostama uppopallojoukkue Pyöriäiset on harjoitellut Delfin
ry:n ja BGD:n hallivuoroilla. Joukkueen pelaajista suurin osa on kerhomme jäseniä.

Vaasassa järjestettiin Vuonna 2018 Vaasa Cup XIII – uppopalloturnaus. Turnaukseen osallistui
kolme (3) muuta joukkuetta Pyöriäisten lisäksi.

Pyöriäiset osallistuivat uppopallo Divari turnaukseen joukkueella, joka koostui Vaasan ja
Seinäjoen sukellusseurojen uppopallo pelaajista. Joukkue (SeiVaa) voitti turnauksessa hopeaa.

5. NORPPA/JUNIORTOIMINTA

Norppatoiminta on jatkunut menestyksekkäästi.

Junioriryhmiä on tällä hetkellä kolme, joissa treenaa yhteensä 48 lasta. Lapset on jaettu
tasoryhmiin iän ja osaamisen mukaan.

Kesällä järjestettiin Norppaleiri Rönnskärin saaristossa. Aiheena leirillä oli saariston luonto.
Leirillä vieraili Merivartiosto, jotka esittelivät omaa kalustoaan sekä pelastamista vedenvarasta.
Norppaleirille osallistui 24 lasta sekä 12 kerhon sukeltajaa.

6. KOULUTUSTOIMINTA
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CMAS P1 -laitesukelluskurssi järjestettiin keväällä 2018. Kurssille osallistui kuusi kurssilaista,
joista kaikki kuusi läpäisi kurssin hyväksytysti.

CMAS P2 -jatkokurssi järjestettiin kerhon jäsenien kesken kesän 2018 aikana.

CMAS P3 & rescue diver -syventävät jatkokurssit järjestettiin kesän ja syksyn 2018 aikana.

Junior Scuba – kurssi aloitettiin syksyllä 2018, eli yli 12 -vuotiaiden lasten laitesukellus
kurssin. Kurssin aloitti 16 oppilasta, joista yksi lopetti kurssin kesken. Kurssi jatkuu kevään
2019 aikana.

Sukelluskouluttajina kursseilla ovat toimineet:
Teemu Holma, Laitesukelluskouluttaja, Koulutusvastaava
Janne Koskimäki, Laitesukelluskouluttaja
Henri Paavola, Lähikouluttaja
Harri Manninen, Lähikouluttaja
Jari Ikäheimonen, Lähikouluttaja
Patrik Storm, Lähikouluttaja
Kari Setälä, Avustaja
Mikko Mäenpää, Avustaja

Norppaohjaajina ovat toimineet:
Jenni Paavola
Paula Mylläri
Petra Lehtineva
Jonna Ikäheimonen
Valtteri Arola
Satu Männikkö
Ida Foxell

Avustajina on ollut Saara Latvala, Antero Hirvo, Oona Holma sekä Elisa Mylläri

7. KOMPRESSORIASEMA JA RÖNNSKÄRIN MAJA

Kerholaisten pullojen täyttöpaikkana toimii nyt kuudetta vuotta työmaaparakki
Kutterisatamassa. Täyttöpaikan kompressoria on käytetty jäsenten ja kurssilaisten pullojen
täyttöön ympäri vuoden. Opastusta kompressorin käytössä on annettu mm. kurssilaisille.
Täyttöpaikka on virallisesti luokiteltu Tukesin ja Decran toimesta.

Kerho on hankkinut vuoden 2018 lopussa yhden uuden kompressorin, joka tulee käyttöön
täyttöpaikalle Kutterisatamaan.

Rönnskärin maja on toiminut sukellustukikohtana ja ollut jäsenten käytettävissä ympäri vuoden.

8. MUU VARSINAINEN TOIMINTA

Urheilusukelluskerho Delfin ry kuuluu Suomen Punaisen Ristin VAPEPA -organisaatioon ja on
hälytysvalmiudessa, mikäli viranomaiset tarvitsevat ja/tai pyytävät sukeltajien apua esim.
vesistöetsintään. Vuonna 2018 hälytyksiä ei ollut.

Kerho on vuoden aikana tiedottanut toiminnastaan lähettämällä yhteensä 4 jäsentiedotetta
jäsenilleen. Kustannussyistä tiedottaminen on siirtynyt yhä enemmän sähköpostiin.

Kerholla on omat kotisivut http://www.delfiinit.com/ , joilta löytyy mm. ajankohtaiset tiedotteet ja
tiedot kerhosta sekä Forum-keskustelupalsta. Forumia on käytetty eritoten jäsenten



Urheilusukelluskerho DELFIN ry Vaasa TOIMINTAKERTOMUS 2018

järjestämien sukellusreissujen tiedottamiseen ja talkooporukan keräämiseen. Kerholla on myös
omat Facebook-sivut kerhon jäsenille.

Kerho osallistui keväällä Vaasan kaupungin uimahallilla järjestämään vesiliikuntapäivään,
Isonkyrön uimahalli Pärskeessä Vesisankarit tapahtumaan sekä Tropiclandian järjestämään
Vesisankarit tapahtumaan. Introsukelluksen teki keväällä noin 25 kiinnostunutta ja muutama
heistä osallistui kerhon myöhemmin järjestettävälle sukelluskurssille. Norppien toimintaa
seurasi molemmissa tapahtumissa suuri määrä ihmisiä ja palaute oli todella hyvää.

Sukelluskausi päätettiin syyskokouksen yhteydessä 10.11.2018 Fennian kokous- ja
saunatiloissa. Vuoden sukeltajaksi valittiin perhe Mylläri, he osallistuivat vuoden 2018 aikana
aktiivisesti kerhon toimintaan, auttoivat koko perheen voimin talkootöissä ja he viettivät
sukelluspäiväkirjan mukaan eniten aikaa pinnan alla. Heidät palkittiin syyskokouksessa.

9. VARAINHANKINTA

Vuoden tärkeimmiksi varainhankintatavoiksi osoittautuivat jäsenmaksut, CMAS P1 -kurssi,
uimarantojen puhdistukset, Vaasan kaupungin toiminta-avustus sekä nuorisotoimintaan saadut
tuet.

CMAS P2 & P3 -kurssien järjestäminen kerhon omille jäsenille on kurssiaineiston ohella lähinnä
omakustanteista.


