
Tervehdys Finnairinsukeltaja!

Kuninkaallisen sukellusseuramme neljäskymmeneskuudes toimintavuosi lähtee käyntiin.

Ensimmäinen seuran järjestämä sukellustapahtuma on jo 9.2.2019 . 
Tervetuloa  ulkoilupäivän merkeissä Uutelan kämpälle klo 12:00 alkaen.
Sauna lämmitetään sukeltajille, uimareille ja ulkoilijoille. Avannot sahataan mikäli on jäätä.
Tämä jäänee viimeiseksi Uutelan talvipäiväksi, Helsingin kaupunki on päättänyt lopettaa kämpän 
ja saunan talvivuokrauksen. Lisätiedot talvipäivästä puuhamieheltä:  varis.juha@elisanet.fi .
Jos sinulla on tieto vastaavasta paikasta, lähetä vinkki minulle niin kysytään seuraaviin rientoihin.

Maanantaina 25.2.2019 pidetään seuran vuosikokous. 
Klo 18:00 Finnair Flight Academy, Pyhtäänkorventie 11-13, Vantaa.
Tervetuloa kuulemaan selvitys viime vuoden toiminnastamme.
Ilmoittautuminen on toivottavaa kahvin & purtavan määrän arvioimiseksi 
sihteeri@finnairinsukeltajat.fi 

Tiistaina 26.2.2019 käynnistyy P1 kurssi. Oppitunnit pidetään Finnairin HOTT kiinteistössä 
Tietotie 9, Vantaa. Suuri osa teoriaopinnoista suoritetaan e-learningina vaikka kotisohvalla. 
Käytännön harjoituksia ei vielä voi tehdä etänä kotona, vaan perjantai-iltaisin Urheiluhallit Oy:n 
uimahallissa Helsinginkatu 25, Helsinki. Kurssin hinta on 390 euroa. Ilmoittautumiset 
timo.lammi@finnair.fi. Kurssille hyväksytään myös Finnair konsernin ulkopuolisia oppilaita.

Talvileiri järjestetään 2.3.- 3.3.2019 Prediumissa. Mökkimajoitus omin eväin ja petivaattein.
Paikalle voi toki tulla vain päiväseltään. Tarkoitus on sahata avanto Antoniolle, ehkäpä myös 
Pyhämaalle, jos jäätilanne sen sallii. Majoitus 20 euroa per yö, 30 euroa koko viikonloppu.
Ilmoittautumiset jouko.riikonen@finnair.fi .

Ja aivan näinä päivinä minun valitettava velvollisuuteni on lähettää jäsenmaksulasku jokaiselle  
jäsenellemme. Seuran syysvuosikokous päätti, että Finnairin Sukeltajat Ry:n vuosimaksua ei 
koroteta, vaan se on myös 2019 kohtuullinen 38 euroa ja Sukeltajaliiton vuosimaksu on 27 euroa.
Liitto veloittaa meiltä vuosimaksunsa jo 15.2.2019, joten laskuni eräpäiväksi tulee 8.2.2019.

Seurassamme on 75 jäsentä. Omistamme Rib kumiveneen & trailerin, 10 sukelluslaitepakettia, 
kaksi kompressoria, jääsukellusvarusteita, kerhotilan irtainta kalustetta,venetarvikkeita, varaosia, 
työkaluja, sekä sokerina pohjalla aivan kohta kaikki lainat maksettuna 8 metrisen Naviga  
lasikuituveneen Cicilia II, jonka olemme muuttaneet sukelluskäyttöön sopivaksi tukialukseksi.

On selvää että jäsenmaksuilla (75 x 38 = 2850 euroa) ei kateta kaikkia toimintakuluja. 
Siksi viime vuosina olemme tehneet tienvarsien puhdistustyötä Destia Oy.lle. Lisäksi Finnairin 
Keskuskerho tukee kaikkia alakerhojaan heille esitetyn toimintakertomuksen perusteella. Olemme 
pokanneet kahtena peräkkäisenä vuotena Finnairin aktiivisimman kerhon palkinnon. 
Ja sitä aktiivisuuttahan meillä on! Joitain mainitakseni: Talvipäivä, jääleiri, kesäkauden avaus, 
kesän vähintään kaksikymmentä viikkosukellusta tiistaisin (ja/tai torstaisin), viikonloppu-
sukellusretkiä, rantasukelluksia esim. Melkutin, kesäleiriviikko Merisukeltajat Ry:n siivellä, 
syysleiri, loskaleiri, Diversnight sekä noin 35 uimahallivuoroa talvella ja syksyllä. Lisäksi joka 
vuosi järjestetään laitesukelluksen peruskurssi P1, lähes joka vuosi P2 , sekä tarvittaessa P3.  
Sukellustapahtumien lisäksi meillä on talkoita Cicilia II:n sekä kumivene Barbara III:n 
kunnossapidon ja talvisäilytyksen tiimoilla Sarvaston venekerholla.
Jos haluat sukeltaa hieman totisemmin, seurassamme vaikuttaa aktiivinen tekniikkasukellusjaos.
Haastavia kohteita, seoskaasuja ja seuran aktiivisinta sukellusta. mika.vuorimaa@gmail.com 
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Seuran toiminnan suurimmat menoerät ovat Cicilia II:n käyttö, huolto, säilytys ja vakuutus.
Toiseksi suurin menoerä on Lahnatien kerhotilan vuokra ja vakuutus, 
kolmantena ja neljäntenä tulevat sukellusvarusteiden ja kumiveneen huollot ja vakuutukset.

Tämän vuoden suurimpia haasteitamme on pari vuotta sitten ostetun sukellusilmakompressorin 
täyttöpaikan rakentaminen sellaiseksi, että se täyttää TUKESin määräykset. Seura sai 
korjausmääräyksen Lahnatien kerhotilamme kiinteistön palotarkastuksessa. Heti kun saamme 
täyttöaseman tarkastettua ja hyväksytettyä, voimme taas tarjota jäsenille paineilmaa ja Nitroxia 
ns.omakustannehintaan.

Omasta ja Finnairin Sukeltajat Ry:n puolesta toivotan sinulle hyvää alkanutta sukellusvuotta 2019.
Toivottavasti kohtaamme mahdollisimman monessa seuramme tilaisuudessa tai tapahtumassa.

Minulle tai muille hallituksen jäsenille voit koska tahansa esittää toiveita ja ehdotuksia seuran 
toiminnan edelleen kehittämisestä ja antaa vinkkejä yhteistyöstä muiden sukellusseurojen kanssa.
Ehdotuksia voit esittää myös em.seuran vuosikokouksessa 25.2.2019.

Tavataan myös pikkujouluissa, huh meinasi unohtua, merkitse heti kalenteriin 5.12.2019 !
Paikka selviää myöhemmin, kun juhlapaikkojen v 2019 porttikieltolistat päivitetään. 

Terveisin, Sihteeri Mäkkäri.


