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KESÄN TOIMINTA  

Kesän suunnittelupalaverissa 10.5.2019 sovittiin 

seuraavista reissuista ja leireistä. Kohteesta ilmoitetaan 

tarkemmin kerhon verkkosivuilla Foorumissa ja 

Facebookissa. Tietoa saa aina myös reissun vetäjältä.  

 

Kesäkuussa  

8.-9.6 Avomerikoe, Björköby, Teemu Holma, puh.040-

7065835 

12.6 Arki-iltasukellus, louhos, Jonna Ikäheimonen, 

0405935364 

14.-16.6 Viikonloppureissu, Pauli Uusitalo puh: 040-

8544672  

 

Heinäkuussa 

5.-7.7 Viikonloppureissu, Pauli Uusitalo puh: 040-

8544672 

11.7  Louhossukellus/snorklailu, Jenni Paavola puh: 

040-7434488 

19.-21.7 Viikonloppureissu, Harri Manninen, puh: 044-

3690011 

30.7-4.8 Ruotsin reissu, Henri Paavola puh: 040-

7434488 

 

Elokuussa  

9.-11.8 Norppaleiri, Jenni Paavola, puh: 040-7434488 

16.-18.8 Viikonloppureissu, Harri Manninen, puh: 044- 

3690011  

23.-25.8 Saarikauden päättäjäiset, Lasse Lintala, puh: 

040-4121052 

 

Syyskuussa 

6.-8.9 Viikonloppureissu, Christian Hästbacka, puh: 

050-3321545 

30.9-1.10 Viikonloppureissu, Jenni ja Henri Paavola, 

puh: 040-7434488 tai 040-7434488 

 

Muuta: 

Syksyn aikana järjestetään sukellussuunnistus kilpailu, 

tästä lisätietoa Teemu Holmalta, päivämäärä ja paikka 

selviää myöhemmin. 

Syksyllä järjestetään myös sukellusreissu Kaatialaan, 

päivämäärä selviää loppukesästä. Kerhon foorumilla ja 

facebook sivuilla tiedotetaan kaikista kesän 

viikonloppu-, ilta- ja louhossukelluksista! 

 

AVOMERIKOE 

CMAS P1 ja Juniorscuba – P1 -kurssilla on tänä 

keväänä yhteensä 9 osallistujaa ja syksyllä 2018 

alkaneessa Juniorscubassa on yhteensä 15 nuorta 

sukeltajaa! Kurssilaisten runsaasta määrästä johtuen 

avomerikoe tullaan pitämään kahdessa ryhmässä. 

Tänä vuonna avomerikoetta ei järjestetä Rönnskärissä. 

Paikalle tarvitaan myös kokeneita sukeltajia uittamaan 

kurssilaisia.  

 

 

Mukaan viikonloppureissuille kannattaa ottaa:  

sukellusvarusteet, lämmintä vaatetta, sadevaatteet, 

saunakamppeet, makuupussi ja teltta/makuualusta.  

 

Kerholla on kahvia ja teetä, mutta ota mukaan myös 

muuta aamupalaa esim. valmiita leipiä, jogurttia tms. 

Välipalaksi esim. hedelmiä tai suklaata ja illaksi 

grillattavaa nuotiolle sekä juomista.  

 

Yleensä viikonloppureissuille ostetaan yhteinen lounas, 

joka maksetaan ruuan hankkijalle käteisenä. Seuraa 

Foorumilta, kuinka ko. reissulla sovitaan.  

 

Kerhon sääntöjen mukaisesti reissuilla ja leireillä 

osallistuville alle 15 –vuotiaille täytyy olla mukana 

henkilökohtainen huoltaja.  

 

RÖNNSKÄR JA KERHON MAJA 

Rönnskär ja kerhon maja sijaitsevat noin 40 km 

Vaasasta suoraan länteen, noin kolmen tunnin 

ajomatkan päässä kun matkustetaan tukialus Stealla.  

 

LAITTEIDEN VUOKRAUS 

Seura vuokraa jäsenilleen ja kurssilaisilleen laitteita 

(pullo,liivi, ja regu) hintaan 10 € kerta, 20 € viikonloppu, 

30 € viikko. 

 

Laitteiden vuokrauksesta vastaa Janne Koskimäki, puh: 

040-5540824. 

 

Jos laite rikkoutuu huolimattoman käytön seurauksena, 

on vuokraajanmaksettava omavastuuosuus, tai jos 

korjaussumma alittaa omavastuuosuuden, koko 

korjaus.  

 

JÄNNITTÄVÄÄ SUKELLUSKAUTTA!  
 

 

 


