Vakka-Suomen urheilusukeltajat ry:n jäsenkirje 2/2013

_____________________________________________________________________________________________________________

Tervehdys sukeltajat: aikuiset, norpat, ja kuutit !!
Vuosi on jo ehtinyt siihen vaiheeseen, että on aika taas kutsua jäsenet koolle

H allit us 2013:
Pj.

Kimmo Sjöblom

kevätkokoukseen! Tämä kutsu lähetetään vain sähköpostin välityksellä, sekä
julkaistaan kotisivuilla, www.vsus.fi, uusien, virallisten sääntöjemme mukaan.

vara pj. Josse Sirkiä, sukellusretket
Siht.

Paul-Erik Hakkarainen

jäsen

Ilona Lindström , norpat

jäsen

Arto Gustafsson , koulutukset

jäsen

Heikki Heikkilä, veneet

jäsen

Pekka Salenius, kalusto

jäsen

Jani Siivonen, rahaston hoito

Kevätkokous pidetään perinteisesti uimahallin II-kerroksen koulutustiloissa
sunnuntaina 10.3 klo 14. Kokouksessa käsitellään seuran sääntömääräiset asiat.
Sidemount:
Lauantaina 2.3 järjestetään Sidemount koulutus/intro –
tapahtuma.Tilaisuuteen on vielä muutama paikka vapaana. Lisätietoja http://www.vsus.fi/uutiset.html?3
, sekä Aki Myllynen puh. 0400-744153

Vapaasukellusintro:
Suunnitelmissa on myös järjestää kesän aikana tutustuminen vapaasukelluksen
maailmaan.
Kyseessä olisi laaja vapaasukellusintro, jonka sisältö olisi AIDA*:n ja AIDA**:n
välimaastossa. Introlla ei ole koetta, läpäisyvaatimuksia, eikä kortitusta. Sisältö olisi
mukautettu eri lähtötasojen mukaan.
Lisätietoja: Paul-Erik Hakkarainen ( email. paul-erik.hakkarainen@novida.fi)

Seuran 35-vuotis juhlavuosi:

Uudet hupparit saapuneet!
Logot selässä, edessä, sekä lisäksi A-lippu
(n. 5cmX6 cm) vasemmassa hihassa.
Vahvat keltaiset vetoketjut edessä, sekä
taskuissa.

Kuluvaa vuotta juhlistetaan erinäisillä tapahtumilla. Keväällä 27.4 pidettävä juhlaillallinen Novidan Lounasravintolassa. LSKKY:n kanssa on myös sovittu dokumentin
teosta (sukellusmatka merelle. esim. Vekara. Kesto n. 30-45min), joka valmistuttuaan
julkaistaan netissä katsottavaksi. Videoinnin ja koosteen suorittavat Novidan mediaassistentti-oppilaat päättötyönään. Hallitus toivookin runsasta osanottoa
kuvaussukelluksille.
Norpilla on oma juhla Yaran kalamajalla huhti- toukokuussa.

Koot: S-XXL
Hinta:

65€/kpl

Yhteistyö Rauman laitesukeltajien kanssa:

Pipoja logolla
Lippiksiä logolla
O-rengas-avainperä

8€/kpl
10€/kpl
10€/kpl

Keskustelut seurojen välisestä yhteistyöstä on aloitettu. Vakka-Suomen urheilusukeltajat
ovat tervetulleita Rauman laitesukellusseuran viikkosukelluksille ja tapahtumiin. Muut
yhteistyökuviot selvinnevät kuluvan kevään aikana.

(sis. 4 erikokokoista o-rengasta, sekä vaihtotyökalun)

Hupparit kokeiltavana uimahallilla ainakin
su 3.3 klo 12-13, sekä kevätkokouksessa.
Muista sovitusajoista voi myös sopia puh.
050-5461106/Kimmo

Vakka-Suomen urheilusukeltajat ry.
www.vsus.fi
p. 050-5461106

Mukavaa kesän odottelua!
Pj. Kimmo Sjöblom

