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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 

 

Kaikki seuran jäsenet kutsutaan kerhon sääntömääräiseen 

syyskokoukseen lauantaina 23.11.2019 alkaen kello 17:00 

Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAMOK:in 

saunatiloihin (Palosaarentie 8). 

 

Kokouksessa valitaan kerhon puheenjohtaja, johtokunnan 

jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä varajäsenet. 

Erovuorossa ovat Petra Lehtineva, Teemu Holma, Jouni 

Keskimäki, Mikko Mäenpää, sekä varajäsenet Janne 

Koskimäki sekä Richard Bäck. 

 

Johtokunnassa jäsenkautta jatkavat Jonna Ikäheimonen, 

Tanja Foxell ja Pauli Uusitalo  

 

Kokouksessa päätetään myös ensi vuoden maksuista sekä 

valitaan vastuuhenkilöt kerhon toimintoihin. 

 

Virallisen osuuden jälkeen juhlitaan onnistuneen 

sukelluskauden päättäjäisiä ja jaetaan Vuoden sukeltaja -

palkinnon ansioituneelle sukeltajalle. Tervetuloa! 

 

SUKELLUSKURSSIT 

 

Peruskurssi alkaa keväällä 2020. Peruskurssille saa myös 

tulla kertaamaan taitojaan. Kurssi on esim. loistava 

joululahjaidea! 

 

P1 kurssin aloitti 10 henkilöä, joista 9 suoritti kurssin loppuun. 

 

Juniorscuba ryhmä lopetti kurssin avovesi kokeeseen, 

kurssille osallistui 15 nuorta, joista 13 läpäisi kurssin. 

 

P2 – kurssi järjestetään keväällä 2020, mikäli on tarpeeksi 

osallistujia. Seuraa foorumia ja ilmoittaudu mukaan, jos olet 

kiinnostunut! 

 

P3 -kurssi järjestetään mahdollisesti syksyllä 2020, mikäli 

osallistujia on riittävästi. 

 

UIMAHALLIVUOROT 

 

Kerhon uimahallivuoro on torstaisin klo 19.30–20.30. Lisäksi 

voit kerhon jäsenenä osallistua BGD:n hallivuoron 

harjoituksiin maanantaisin klo 19.45–20.30. 

 

UPPOPALLO 

 

Uppopalloa pelataan uimahallilla kerhon ja BGD:n vuoroilla 

torstaisin ja maanantaisin. Tule mukaan treenaamaan! 

 

Kerhon uusi nuorisotoiminta, junior uppopallo on alkanut 

syksyllä ja ryhmässä on noin 15 nuorta uppopalloilijaa. Nuoret 

pelaavat torstaisin klo 18:30-19:30. 

 

 

 

 

 

NORPPATOIMINTA 

 

7-14-vuotiaille tarkoitettu norppatoiminta pyörähti taas käyntiin 

syyskuun alussa. Tänä vuonna Norppatoiminnassa 

harjoittelee 66 sukeltajan alkua neljässä eri ryhmässä! 

Toimintaa vetävät Jenni Paavola, puh. 040-743 4488, Paula 

Mylläri, Jonna Ikäheimonen, Ida Foxell, Petra Lehtineva ja 

Valtteri Arola. 

Apuohjaajina toimivat Antero Hirvo, Saara Latvala, Oona 

Holma, Elisa Mylläri ja Viljami Alaluusua. 

 

DIVERS NIGHT 

 

Kansainvälinen Divers night -yösukellustapahtuma 

järjestetään taas tänä vuonna 2.11. klo 20.19 Kunin 

louhoksella. Tule paikalle kello 19:00, muista laittaa hirviportti 

perässäsi kiinni. Lisätietoja tulee Foorumille ja Facebookkiin. 

Ilmoittautua voi Jonna Ikäheimoselle, ilmottautuminen ei ole 

välttämätöntä. 

 

Myös innokkaat Norpat tulevat seuraamaan tapahtumaa! 

 

INTROSUKELLUKSET 

 

Kerho kerää varoja toimintaansa järjestämällä introsukelluksia 

esim. yritysten tyky-ryhmille, polttariporukoille tai muille 

kiinnostuneille. 

 

Hinnasto (voi muuttua syyskokouksessa): 

Max. 4 henkeä 300 € 

5-6 henkeä 400 € 

7-9 henkeä 500 € 

10-15 henkeä 600 €. 

 

Introt järjestetään mielellään niin, että tilaaja varaa itse 

paikan. Lisätietoja introista antaa Teemu. 

 

KOMPESSORIASEMA 

 

Kompressoriasemalle sekä tukialus Stealle on hankittu uudet 

kompurat. Kompuroiden käyttö-ohjeet tulossa asemalle. 

Ensimmäinen täyttökerta täytyy tehdä opastetusti, ota yhteyttä 

kokeneeseen kompressorin käyttäjään esimerkiksi Janne 

Koskimäkeen tai Teemu Holmaan. 

 

MUUTA 

 

Rönnskärin maja tullaan laittamaan talvikuntoon Lokakuussa. 

Jos majaa käytetään tämän jälkeen vierailijoiden tulee 

huolehtia paikat samaan järjestykseen kuin ne ovat aiemmin 

olleet. Tynnyreihin tai saunan kuumavesisäiliöön EI saa 

jättää vettä, sillä jäätyessään ne menevät rikki. 

 

NÄHDÄÄN DIVERS NIGHTISSA SEKÄ 

SYYSKOKOUKSESSA! 
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