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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 
 
Kaikki seuran jäsenet kutsutaan kerhon 
sääntömääräiseen syyskokoukseen lauantaina 10.11. 
alkaen kello 17:00 Fennian sauna- ja kokoustiloihin. 
 
Kokouksessa valitaan kerhon puheenjohtaja, 
johtokunnan jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä 
varajäsenet. Erovuorossa ovat Petra Särkijärvi, Jonna 
Ikäheimonen, Tanja Foxell, Janne Koskimäki, sekä 
varajäsenetHenri Paavola, Peter Råstu. 
 
Johtokunnassa jäsenkautta jatkavat Teemu Holma, 
Mikko Mäenpää ja Jouni Keskimäki. 
 
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 helmi/maaliskuussa 2019. 
Peruskurssille saa myös tulla kertaamaan taitojaan. 
Kurssi on esim. loistava joululahjaidea! 
 
Uusi juniorscuba ryhmä aloitti harjoittelun Lokakuun 
alussa, kurssilla on 16 jäsentä. 
 
P2 – ja P3- kursseja järjestetään mikäli on tarpeeksi 
osallistujia. Ilmoittele Teemu Holmalle, jos olet 
kiinnostunut! 
 
UIMAHALLIVUOROT 
 
Kerhon uimahallivuorot jatkuvat perinteiden mukaisesti 
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! 
 
NORPPATOIMINTA 
 
7-14-vuotiaille tarkoitettu norppatoiminta pyörähti taas 
käyntiin syyskuun alussa. Tänä vuonna 
Norppatoiminnassa harjoittelee 47 sukeltajan alkua! 
Toimintaa vetävät Jenni Paavola, puh. 040-743 4488, 
Paula Mylläri, Jonna Ikäheimonen, Ida Foxell Ralf Lax, 
Satu Männikkö, Petra Särkijärvi ja Valtteri Arola. 
Apuohjaajina toimivat Antero Hirvo, Saara Latvala, 
Oona Holma ja Elisa Mylläri. 
 
 

DIVERS NIGHT 

 
Kansainvälinen Divers night -yösukellustapahtuma 
järjestetään taas tänä vuonna 3.11. klo 20.18 
Vestervikin louhoksella. Portit aukeavat kello 19:00 
Lisätietoja löytyy Foorumilta sekä Teemulta. 
 
Myös innokkaat Norpat tulevat seuraamaan 
tapahtumaa! 
 
INTROSUKELLUKSET 
 
Kerho kerää varoja toimintaansa järjestämällä 
introsukelluksia esim. yritysten tyky-ryhmille, 
polttariporukoille tai muille kiinnostuneille. Ehdota siis 
työpaikallasi esim. saunaillan yhteyteen täysin 
uudenlaista kokemusta. 
 
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 on asennettu hätä seis -nappi, 
joka löytyy aseman pääkeskuksen alapuolelta. 
Kompressoriasemalla on tällä hetkellä käytössä Stean 
kompura, sillä asemalla ollut automaattinen kompura on 
mennyt hajalle. Keskustellaan syyskokouksessa asiasta 
lisää! 
 

MUUTA 
 
Kerho on saanut pipoja joihin on nyt painatettu delfiinien 
heijastinlogo, pipoja on mustia, oransseja ja sinisiä. 
Jenni Paavola myy kerhon puolesta pipoja hintaan 
8€/kpl tai 15€/ 2 kpl.  
 
Kerhon märkäpuvut alkavat olemaan vanhoja ja 
huonoja. Jos nurkistasi löytyy märkäpuku/ja, joille ei 
sinulla ole enää käyttöä, kerho ottaisi mielellään 
vastaan näitä peruskurssia varten.  
 
 
 

NÄHDÄÄN DIVERS NIGHTISSA SEKÄ 
SYYSKOKOUKSESSA! 

 
 
 
 
 

 

  PS. Muista ilmoittaa muuttuneet yhteystiedot sihteerille, 

sähköpostiin: jonnasusanna.ikaheimonen@gmail.com  
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