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Seurauutiset

Puheenjohtajalta

Tervehdys kaikki sukeltajat,
Syksy on kääntynyt kunnon talveksi ja jääsukelluskausi on jo pitkällä. Kovin hurjaa
vauhtia on tämäkin toiminnan täyteinen vuosi taas läpi käyty. Uusi vuosi on alkamassa
ja viimeisimpinä seuran tapahtumina olivat perinteiset pikkujoulut sekä Divers Night
tapahtuma. Ilokseni olen havainnut, että kovin ahkerasti ovat seuramme jäsenet
osallistuneet tämän vuoden tapahtumiin ja paljon uuttakin väkeä on seuraamme
tupsahtunut. Toivon mukaan tuleva vuosi tulee olemaan yhtä toimintarikas!

Oikein mukavaa uutta vuotta 2010 ja oikein turvallisia sukelluksia toivotellen
Anne

Syyskokous 2009
Seuran syyskokouksesta tiivistettynä muutamia pääkohtia. Syykokoushan pidettiin
sunnuntaina 8.11.09 isänpäivän aamuna Kalevan uimahallilla. Kokouksessa seuralle
valittiin uusi puheenjohtaja, Vesa Siren, joka aloittaa kautensa vuoden 2010 alusta.
Oikein isot onnittelut Vesalle! Hallitukseen valittiin lisäksi seuraavat henkilöt: Jari
Leppäkoski, Marko Niemelä, Marko Rantala ja Laura Torkkeli. Hallituksen varajäseniksi
valittiin Esa Uimonen sekä Anne Mäkiranta. Kokouksessa käytiin läpi vuoden 2010
toimintasuunnitelma, jossa siis tyypilliseen tapaan pyritään pitämään seuran toiminta
mahdollisimman aktiivisena erilaisin kurssein, tapahtumin ja reissuin. Esim.
suunnitelmana tulevana kesänä olisi lähteä Orbiitilla viikon merireissulle Viron
rannikolle. Kokouksessa käytiin läpi myös vuoden 2010 talousarvio. Seuran talous on
hyvässä kunnossa ja tulevaisuus näyttää hyvältä. Jäsenmaksuihin jouduttiin tekemään
muutoksia Sukeltajaliiton syyskokouksessa tehdyn sääntöuudistuksen vuoksi.
Sukeltajaliiton jäsenillä ei saa olla kannattajajäsenluokkaa, joten tämä joudutaan
poistamaan myös meidän seuramme jäsenluokasta. Muuten jäsenmaksut ja
kurssimaksut pysyivät ennallaan. Kokouksessa päätettiin myös seuralehtemme Orenkaaseen liittyvistä asioista. Hienosti seuralehteä toimittaneen Esa “Jopi” Nousiaisen
tilalle pääsee taitonsa näyttämään nuorisovastaavamme Laura Torkkeli. Oikein paljon

kiitos Jopille lehden toimittamisesta ja oikein paljon onnea Lauralle uusien lehtien
väsäykseen. Kokouksessa päätettiin myös, että jatkossa O-rengas tulee ilmestymään
ainoastaan sähköisenä versiona sekä seuran internet sivut tullaan uudistamaan täysin
ylläpidon helpottamiseksi. Ja koska O-rengas tullaan julkaisemaan ainoastaan
sähköisesti, toivon että kaikki huolehtivat toimivan sähköpostiosoitteen ilmoittamisesta
seuran rahastonhoitajalle.

Anne

Rahastonhoitajalta

Jäsenmaksut 2010
Maksa jäsen- ja muiden maksujen yhteissumma RRDC:n tilille OP 552417-22728 perjantaihin
30.1.2010 mennessä. Merkitse tekstikenttään nimesi + jäsenmaksualennuks(i)en ja muiden
maksujen koodit maksutaulukon mukaisessa järjestyksessä. Jos maksat useamman jäsenen
jäsenmaksut samalla maksulla, erota jäsenten tiedot toisistaan pilkulla.
Maksutaulukko
Koodi Maksu
Jäsenmaksu

50 €

Alennukset
N

Nuorisojäsenealennus

-8 €

S

Räpyläuimarialennus

-8 €

P

Perhealennus

-10 €

R

Rinnakkaisjäsenmaksualennus

-20 €

Muut maksut
H

Hallikortti

K

Kompressorin käyttömaksu

20 €

T

Talkoomaksu

30 €

Esimerkiksi kahden jäsenen maksu:
Simo Sukeltaja + HK (= 50 + 8 + 20 € = 78 €),
Niilo Norppa + NPH (= 50 - 8 - 10 + 8 € = 40 €)
Yhteensä: 118 €

8€

Maukka ja kamat Orbiitin kannella, Vesa Siren

Orbiit matalat
Matka käynnistyi kohti Helsinkiä vesisateen saattelemana perjantaina,
noin kello 15.00. Satamaan seikkailtuamme aloimme purkaa
sukellustavaroita laivaan. Kamat pakattuamme koneet käyntiin ja kohti
ensimmäistä hylkyä.

Hylkypuisto, Gustav Adolf
Kuin ihmeen kaupalla aurinko alkoi paistaa jo Helsingin satamassa,
fiilikset ensimmäiselle omalle hylkysukellukselleni olivat korkealla.
Lähdimme Lauran kanssa ensimmäisenä sukeltamaan. Menimme pohjaan ja
kirjoitimme kohteliaasti nimemme vieraskirjaan, osa kirjoitti hienolla
käsialalla ja osa taas hieman omaperäisemmällä. Lähdimme Lauran kanssa
kiertämään hylkyä, tietenkin loogisesti vastapäivään ja kaikki taulut
piti lukea väärinpäin. Sukellus sujui hyvin vaikka hieman tulikin
kylmä, kun kuivahanska ei ollutkaan täysin kuiva. Tämä oli myös
ensimmäinen yö sukellukseni.
Kun kaikki parit, myös Niko ja Jyrki, joilla oli aikaa varattuna
puolitoista tuntia, olivat sukeltaneet, lähdimme kohti satamaa
hakemaan myös Maukan kyytiin. Nukkumaan meno pitkittyi osalla
porukalla hieman ja eräs torkahti pöydässäkin. Noin kolmen aikaan
alkoi porukka mennä jo nukkumaan, ja miettimään tulevaa sukellusta.

Marko ja Noora lähdössä sukeltamaan, Vesa Siren

Chrysant
Lauantaina aamupalan syötyämme alkoi Anne taas kysellä ja muokata
pareja, parikseni sain tällä kertaa Matin. Kiersimme Chrysantin
kertaalleen ja nousimme pintaan, kuivapukuni ei ollut kuiva, eikä
hanskaani mennyt ilmaa, minulla oli hieman kylmä.

Heti sukelluksen jälkeen oli ruoka valmiina, ja se olikin sitten
hyvää. Pullot täyteltiin ja matka alkoi kohti Lauantain viimeistä
kohdetta.
Kulta-Kaleeri
Taas Anne pääsi parittamaan meitä, tällä kertaa sain parikseni Raimon,
Matin isän. Kaikki parit, kuten me, eivät hylkyä löytäneet, mutta
hyvät sukellukset silti saatiin aikaiseksi. Itselläni ei taaskaan
ollut kovin kuiva sukellus. Kulta-kaleerilta matka jatkuikin kohti
rauhallista laguunia, jossa voisimme nukkua, saunoa, uida ja jutella.
Orbiitin kokille Ellille järjestettiinkin läksiäisiksi juhlatilaisuus,
jossa oli muun muassa musiikkia. Pitkään yöhön uitiin, syötiin ja
saunottiin. Rohkeimmat hyppivät laivan kaiteilta mereen. Ilta olisi
varmasti jatkunut vaikka aamuun asti, mutta oli pakko mennä nukkumaan,
että jaksaisi vielä sukeltaa sunnuntaina Raimo-Ragnarilla.

Tykin kuula Kulta-Kaleerilla, Vesa Siren

Raimo-Ragnar
Tällä kertaa pääsin sukeltamaan Leon kanssa, Leo oli sukeltanut täällä
jo aikaisemmin ja sai vetää sukelluksen. Pohjaan päästyämme alkoi
koluaminen, löysimme paljon puita, kaikkea muuta ja lopuksi vielä
keulan. Keula oli paljon suurempi kuin osasin kuvitella. Tämän
sukelluksen meninkin pikkusiskoni Nooran kuivalla puvulla, koska omani
oli pyykkinarulla kuivumassa,(sisäpuolelta..) Olihan se hieman outo,
mutta hyvin onnistui Leon kanssa sukeltaminen silti.

Kelit reissulla olivat mahtavat vaikka alku antoikin toisin ymmärtää.
Taas tuli tutustuttua uusiin kasvoihin ja kaikillahan oli mukavaa.
Varmasti menen toistekin Orbiitille, toivottavasti moni muukin.

Verneri Siren

Divers Night 2009

Kuva: Satu Rinne

Divers Night tapahtuma järjestettiin torstaina 3.12.2009 klo. 20.09 Kaupinojan rannassa
yhdessä Tampereen Urheilusukeltajien ja Nokian Urheilusukeltajien kanssa. Tapahtumaan
osallistui huikeat 43 sukeltajaa ja useita pinta-avustajia. Tapahtumasta tehtiin myös juttu
Tampereen paikallisuutisiin ja Tampereen radioon, joten saimme huikean määrän positiivista
julkisuutta tapahtumalla.
Koko tapahtuma oli kansainvälinen ja siihen osallistui tänä vuonna yhteensä 2749 sukeltajaa,
sukelluspaikkoja oli yhteensä 218 ja tapahtumaan osallistui yhteensä jopa 20 eri maata.
Tone Svee Dahl (32) Fredrikstadista, Norjasta on ennätysyrityksen alkuunpanija. Hän myös
koordinoi paikallisten järjestäjien kanssa Divers Night 2009-tapahtumia eri puolilla maailmaa.
Divers Night-tapahtuman tarkoituksena on lisätä laitesukelluksen tunnettuutta, yhdistää lajin
harrastajia eri puolilla maailmaa ja osoittaa kuinka jännittävä ja mielenkiintoinen laji sukellus on
vuoden- ja vuorokaudenajasta riippumatta.
Divers Night järjestettiin ensimmäisen kerran kansallisena tapahtumana vuonna 2005 Norjassa,
jolloin 351 sukeltajaa otti osaa tapahtumaan. Vuonna 2006 mukaan tuli sukeltajia myös
Ruotsissa ja Tanskassa. Tällöin 898 sukeltajaa 93 paikallistapahtumassa oli mukana. Vuonna
2007 uusina osallistujamaina mukaan tulivat Islanti, Suomi, Viro sekä Färsaaret ja
Huippuvuoret. Osallistujia oli nyt jo 1895 kaikkiaan 138 paikallistapahtumassa. Vuonna 2008
tehtiin taas uusi maailmanennätys 2183 sukeltajan voimin. Uusina maina mukaan tulivat Belgia,
Egypti, Espanja, Indonesia ja Ranska. /www.diversnight.com/

Tungosta Kaupinojan laiturilla, Satu Rinne

Hetki ennen sukellusta, Satu Rinne

Lämmittelyä vilpoisen sukelluksen jälkeen, Satu Rinne

Pikkujoulut 2009
RRDC
pikkujoulut
2009
Saavuimme
juhlapaikalle juurikin ajoissa, kantamaan
glögipannua..
ylös
päästyäni
paikalla
olikin jo väkeä hienosti ja lisää saapui
koko ajan. Paikka ( Hämpin kattosauna) on
mainio
juuri
tällaiselle
riehakkaalle
mutta
hyvät
käytöstavat
omaavalle
porukalle.
Illan ohjelmassa pitkään
toimineiden
aktiivien
muistamista
Anne
luovutteli
pitkulaiset
paketit
asianomaisille. Ohjelmassa oli myös arvontaa kaikkien osallistuneiden kesken ja
lisäksi niiden jotka olivat sukeltaneet yli 50 kertaa. Niemelän Marko keräsi
arpalippuja ja arvonnan onnettarena toimi Noora , silti osa palkinnoista meni kai
vakivoittajille, toisilla vaan on parempi tuuri kun muilla. Sponsorit olivat
lahjoittaneet hienoja tuotepalkintoja.
Saunan lauteille mahtui kai ainakin 15
henkeä ja vaikka korkealla oltiinkin
osa keskusteluista meni pinnan alle.
Illan pääkokkina toimi Rantalan Marko,
tilattu
ruoka
oli
maittavaa.
virallista
ohjelmaa
oli
myös
joulupukin, tai tässä kohtaa kai tontun
vierailu. Verneri jakoi pikkupaketteja
isosta säkistä. Tästä muutaman tunnin
päästä alkoikin kuskia väsyttää ja oli
aika aloittaa rekiretki kotiin päin Mutta mikäli oikein facebookkia
ja
muita lähteitä olen ymmärtänyt juhlat
jatkuivat vielä piiiitkäään.

Vesa Siren

