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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 
 
Kaikki seuran jäsenet kutsutaan kerhon sääntömääräiseen 

syyskokoukseen, joka pidetään lauantaina 6.11.2021, 

alkaen klo 17:00 Leipätehtaan saunatiloissa.  

Hietasaarenkatu 14, 65100 VAASA. 
 
Kokouksessa valitaan kerhon puheenjohtaja, johtokunnan 
jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä varajäsenet.  
 
Erovuorossa ovat Petra Lehtineva, Taina Majaniemi, Teemu 
Holma ja Jouni Keskimäki sekä varajäsenet Paula Mylläri ja 
Turo Ranta. Johtokunnan jäsenkautta jatkavat Thomas 
Carlson, Johanna Mäenpää sekä Valtteri Arola. 
 
Virallisen osuuden jälkeen jaetaan vuoden sukeltaja palkinto 
ja juhlitaan sukelluskauden päättäjäisiä.  
Lämpimästi tervetuloa! 
 

JOHTOKUNTA 2021 

Puheenjohtaja Petra Lehtineva  
puh. 0503142716 
Sähköposti: p.sarkijarvi@gmail.com 

Varapuheenjohtaja Paula Mylläri 
puh. 0503592258 
Sähköposti: paula.myllari79@gmail.com  

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

Rahastonhoitaja Johanna Mäenpää 
puh. 0505946372 
Sähköposti: maenpaajohanna@hotmail.com 

 
Muut jäsenet: Teemu Holma, Jouni Keskimäki, Thomas 
Carlson, Turo Ranta ja Valtteri Arola. 

 

SYKSYN SUKELLUSTOIMINTA 

  
Sukellustoimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan. 
Tapahtumista ilmoitetaan Foorumilla, joten seuraathan 
tiiviisti! 
Jos sinulle on itsellä ideoita tai toiveita, ilta- tai viikonloppu 
sukelluksille, niin ehdota rohkeasti Forumilla. 
Alustavasti tehdään ainakin seuraavat sukellukset 
 

- 9.10 lauantai Kaatiala Manninen) 
o koko päivän reissu, 2 sukellusta ja kivaa 

yhdesssä oloa. Makkarat ja kaffit mukaan! 

- 12.10 tiistai iltasukellus (Lehtineva) 
o Käydään illalla töiden jälkeen jollakin 

läheisellä louhoksella sukeltelemassa.  

- Divers night sattuu tänä vuonna samalle päivälle 
syyskokouksen kanssa, mutta ajatuksena on 
järjestää yhteinen iltasukellus lähipäiville. Forumilla 
tietoa lähempänä! 

 
Ilmoittautumiset joko Forumille tai suoraan sukelluksen 
järjestäjälle.  

 

 

 

 

 

 

KERHON UUSI APUVENE ON TULLUT 
 
Kerhon uusi upea apuvene on tullut, mutta vielä nimeä vailla! 
Johtokunta avaa Forumille paikan nimiehdotuksille. Tulleista 
ehdotuksista valitaan jatkoon 3. Päätämme sitten yhdessä 
syyskokouksessa äänestyksellä apuveneelle sopivan nimen.   
 
Tässä vielä meidän uusin tulokas kuvassa!  
 

 
 

 

SUKELLUSKURSSIT JA JUNNUSCUBA 

 
Kuluneena vuonna jäi P1 kurssi väliin, mutta ensi keväänä 
lähtee taas kurssit pyörimään. Jos on toiveita muistakin 
kursseista, niin ottakaa Teemuun yhteyttä. 
 

Junnuscuba starttaa nyt syksyllä ja olemme saaneet kivasti 
osallistujia mukaan!  

 

HALLIVUOROT 

 
Hallivuorot pyörivät normaaliin tapaan Vaasan uimahallissa. 
Kaikki mukaan!  
 

ma 19:45-20:30 (BGD-82)  

to   18:45-19:45 Junior uppopallo 

to   19:45-20:30  

su 18:00-20:30 Norppavuoro 

 

 

 

Pirteää syksyä kaikille ja nähdään kokouksessa! 
 
t. johtokunta 
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