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      JÄSENTIEDOTE 4/2020 

 

 

 

KORONA TILANNE 

 
Sukeltajaliiton hallitus on linjannut, että 1.6. alkaen Liiton 
urheiluvaliokunnan alainen toiminta sekä Liiton 
koulutustoiminta voivat käynnistyä erityisjärjestelyin, kun 
huomioidaan tarvittavat toimenpiteet koronaviruksen 
leviämisen ehkäisemiseksi.  

 
Myös Delfiinien toiminta avataan liiton suositusten mukaisesti. 
Erityisjärjestelyt taudin leviämisen ehkäisemiseksi tullaan 
ottamaan huomioon kesän sukelluksilla. Toivomme, että 
jokainen sukeltaja huolehtii myös omasta puolestaan hyvästä 
hygieniasta sekä turvavälien säilyttämisestä. On jokaisen 
omalla vastuulla, että harrastustoimintaan ei osallistuta 
missään roolissa, mikäli on pieniäkään koronavirusinfektioon 
viittavia oireita tai jos itse kuuluu Covid-19 viruksen kannalta 
johonkin riskiryhmään.  

 

KOKOUSKUTSU 

Kaikki kerhon jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen 

kevätkokoukseen, joka pidetään lauantaina 27.6.2020, 

alkaen klo 17:00 Vaasan Merimuseolla. Salmikatu 27, 

65200 VAASA. 

 
Kokouksen jälkeen vietämme aikaa yhdessä. 
Mahdollisuuksien mukaan tehdään retki Stealla.  
Huom! Omat pelastusliivit mukaan! 
  
Kokouksessa vahvistetaan edellisen vuoden 
toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päätetään 
vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle sekä 
tilivelvollisille. Tervetuloa! 
 

JOHTOKUNTA 2020 

Puheenjohtaja Petra Lehtineva  
puh. 050 314 2716 
Sähköposti: p.sarkijarvi@gmail.com 

Varapuheenjohtaja Jouni Keskimäki 
puh. 050 575 4670 
Sähköposti: jouni.keskimaki@iki.fi  

Sihteeri Taina Edén 
puh. 0503000385 
Sähköposti: tainaeden@gmail.com 

Rahastonhoitaja Tanja Foxell 
puh. 044-331 3412 
Sähköposti: tanja.foxell@hotmail.fi 

 
Muut jäsenet: Teemu Holma, Jonna Ikäheimonen ja Pauli 
Uusitalo 

 
Varajäsenet: Mikko Mäenpää ja Janne Koskimäki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERHO MYY KALUSTOA 
 
Kevätkokouksesta myydään kerhon kumivene ja moottori 
nykyisessä kunnossa. Traileri ei kuulu kauppaan mukaan.  
Myynti tapahtuu suljetulla huutokaupalla, johon saa osallistua 
vain kerhon jäsenet.  
Tarjousten tulee olla puheenjohtajalla viimeistään 26.6.2020, 
vain suljetut kirjekuoret hyväksytään.  
Kuoret avataan kevätkokouksessa 27.6.2020 
Kerholla on oikeus hyväksyä tai hylätä tarjoukset.  
 
Samalla tavalla myydään kerhon vanha kompressori, joka on 
aikaisemmin ollut Stean katolla.  
 
Mikäli tarjouksia ei tule tai ne päätetään hylätä, päätetään 
kevätkokouksessa mitä poistossa oleville kalustolle tehdään. 
 
Tarkempaa tietoa kalustosta kerhon kotisivuilta; 
www.delfiinit.com tai johtokunnalta.  
 

Tarjoukset osoitteella: 

Petra Lehtineva, Kaskimaantie 3 B 1, 65610 

MUSTASAARI. 
 

KESÄN SUKELLUSTOIMINTA 

  
Sukellustoimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan. 
Tapahtumista ilmoitetaan Foorumilla, joten seuraa tiiviisti! 
 
Alustavasti tehdään ainakin seuraavat sukellukset 

 12 - 14.6 Viikonloppureissu / Manninen 
 3 - 5.7 Viikonloppureissu / Uusitalo 
 28.7 Louhossukellus / Norppien snorklaus Västervik 
 31.7 – 2.8 Viikonloppureissu / Manninen 
 4.8 Louhossukellus / Norppien snorklaus Kuni 
 Elokuussa Kaatialaan / Holma 

 
  
 

 
 
 
 
TURVALLISIA SUKELLUKSIA KAIKILLE! 
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