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JÄSENTIEDOTE 1/2018
KOKOUSKUTSU
Kaikki kerhon jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen
kevätkokoukseen, joka pidetään lauantaina 17.3.2018,
alkaen klo 17:00 Fennian saunatiloissa, Kauppapuistikko
15 (ylin kerros).
Kokouksen jälkeen saunomme ja vietämme aikaa yhdessä.
Kokouksessa vahvistetaan edellisen vuoden
toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päätetään
vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle sekä
tilivelvollisille. Tervetuloa!

JOHTOKUNTA 2018
Puheenjohtaja Petra Särkijärvi
puh. 050 314 2716
Sähköposti: p.sarkijarvi@gmail.com
Varapuheenjohtaja Janne Koskimäki
puh. 040 554 0824
Sähköposti: janne.koskimaki@netikka.fi
Sihteeri Jonna Ikäheimonen
puh. 0405935364
Sähköposti: jonnasusanna.ikaheimonen@gmail.com
Rahastonhoitaja Tanja Foxell
puh. 044-331 3412
Sähköposti: tanja.foxell@hotmail.fi
Muut jäsenet: Teemu Holma, Mikko Mäenpää ja Jouni
Keskimäki
Varajäsenet: Peter Råstu ja Henri Paavola

SUKELLUSKURSSIT 2018
Laitesukelluksen peruskurssi (P1) järjestetään huhtitoukokuun aikana, alkaen 19.4. klo 19.00 infotilaisuudella
Vaasan uimahallin kokoustilassa.
P2 ja P3 kurssit järjestetään vuoden 2018 aikana, jos
osallistujia on tarpeeksi.
P2 -kurssista lisätietoa ja ilmoittautumiset Janne Koskimäelle,
ks. tiedot ylempänä.
P3 -kurssista lisätietoa ja ilmoittautumiset Teemu Holmalle,
puh. 040 706 5835.
Tarkempaa tietoa löydät kerhomme kotisivuilta, forumilta
sekä kerhon jäsenille tarkoitetulta Facebook -sivulta.
Muista mainostaa kursseja myös kavereillesi ja tutuillesi, jotta
he voisivat tehdä laitesukelluksesta uuden mielenkiintoisen
harrastuksen! Lisätietoa ja mainoksia saa kerhon
verkkosivuilta.

INTROSUKELLUKSET
Kerho osallistuu Vaasan kaupungin Vesiliikuntapäivään
11.3.2018 klo 10-12, 25m altaassa, tässä on oiva tilaisuus
tulla tutustumaan laitesukeltamiseen, vain uimahallin
rannekkeen hinnalla.
Viime vuonna tapahtuma sai altaalle paljon kiinnostuneita ja
kokeilunhaluisia. Muutama heistä tuli myös kurssille. Tule
mukaan kaverisi kanssa kokeilemaan laitesukellusta!

Kerho järjestää myös muulloin ryhmille introsukelluksia.
Ehdota kaveriporukoille tai työpaikallasi täysin uudenlaista
kokemusta hintaan: max. 4 henkeä 300 €, 5-6 henkeä 400 €,
7-9 henkeä 500 €, 10-15 henkeä 600 €. Lisätietoja antaa
Teemu.

TALVISUKELLUSTOIMINTA
Talvisukellustoiminta järjestetään Vallgrundin louhoksella
10.3.2018 kello 11:00 alkaen. Ilmoittaudu mukaan Jenni
Paavolalle puh. 040-7434488.
Kerhon Norpat kutsutaan myös paikanpäälle seuraamaan
tapahtumaa. Norppien lisäksi tapahtumaan osallistuu
Meripelastusyhdistys, jotka opettavat kerhon Norpille ja
jäsenille jäistä pelastamista. Tarjolla on makkaraa, mehua ja
kahvia!
Tervetuloa!

UIMAHALLIVUOROT
Kerhon uimahallivuorot ovat torstaisin klo 19.30–20.30 ja
maanantaisin klo 19.45–20.30.

NÄHDÄÄN TALVISUKELLUSPÄIVÄSSÄ!

PS. Muista ilmoittaa sähköpostiosoitteesi sekä
osoitemuutoksista sihteerille!

