
Koti-Karjala8 Lauantai 19.10.2013

Kesälahden Urheilusukelta-
jien lopetettua toimintansa 
vuoden 2006 lopulla seurat 
yhdistyivät ja alkoivat toimia 
uudella nimellä. Seuran jäsen-
määrä on vakiintunut hieman 
yli sataan henkilöön.

Seurassa on paljon sitou-
tuneita ja pitkäaikaisia jäse-
niä. Jäsenet ovat tulleet toi-
mintaan pitkälti peruskurssien 
sekä norppatoiminnan kautta. 
Seuran historian aikana on ta-
pahtunut ainoastaan yksi jäse-
nen erottamisprosessi.

Erottaminen oli koitua seu-
ran kohtaloksi, sillä erotettu 
valitti päätöksestä ja vei asi-
an oikeuteen. Käräjäoikeus 
ja hovioikeus antoivat tuomi-
onsa vuoden 2011 puolella. 
Oikeuden päätöksellä erotta-
minen oli perusteltua, mutta 
seura joutui maksamaan omat 
oikeudenkäyntikulunsa, noin 
8 000 euroa. Seuran taloudelle 
tämä oli suuri takaisku, mutta 
siitä seura selvisi säästöillä, 
avustuksilla ja tilapäisellä jä-
senmaksun korotuksella.

Koulutus-
toiminta jatkuu
Laitesukelluskursseja on 
seurassa järjestetty vuosit-
tain. Peruskurssien oppilai-
ta on jatkokoulutettu laitesu-
kelluksen jatkokursseilla, sy-
ventävillä jatkokursseilla se-
kä nitrox-kursseilla. Vuosina 
2003–2012 on järjestetty yh-
teensä kahdeksan laitesukel-
luksen peruskurssia, kolme 
laitesukelluksen jatkokurssia 
ja kaksi laitesukelluksen sy-
ventävää jatkokurssia.

Kurssin hyväksytysti suo-
rittaneet ovat saaneet kansain-
välisesti tunnetun CMAS-luo-
kituksen. Kurssit on pystytty 
toteuttamaan omin koulutta-
jaresurssien. Seuran koulutus-
vastaavana on toiminut koko 

10-vuotiskauden M2-koulut-
taja Arto Möttönen.

Seuran kouluttajista Tane-
li Tiittanen ja Timo Tynk-
kynen saivat vuonna 2008 
CMAS/M2 -kouluttajapäte-
vyyden. Muita seuran pitkäai-
kaisia laitesukelluskouluttajia 
ovat Erno Olkkonen (M2), 
Olavi Parkkinen ja Teuvo 
Turunen.

Lapsi- ja 
nuorisotoiminta
Norppatoiminta sai vuonna 
2009 piristysruiskeen, kun 
seuran jäsen Pirjo Koponen 
suoritti norppaohjaajakurssin. 
Kurssille osallistui 12 nuorta 
sukellusharrastajaa. Vuonna 
2010 alkoi seuraava norppa-
kurssi, jolle osallistui 11 uut-
ta norppaa. Yhdeksän vuoden 
2009 norppakurssilaisista jat-
koi 2010 aloittaneessa hyl-
je-ryhmässä. Tämän jälkeen 
norppatoimintaa on jatkettu 
jakaen ohjaajavuoroja koulut-
tajien ja kokeneiden sukelta-
jien kesken.

Seuran koulutustoiminnas-
sa turvauduttiin pitkään jäse-

niltä lainattuihin sukelluslait-
teisiin. Myöhemmin seuralle 
on hankittu määrätietoisesti 
omia sukelluslaitteita.

Kompressori
myös 30-vuotias
Seuran toimitilat ovat olleet 
edelleen koko 10-vuotiskau-
den Kiteen kaupungilta vuok-
ratuissa tiloissa Keisarinku-
jalla. Tiloissa on säilytetty 
varusteita, pidetty koulutusta 
sekä hallituksen kokouksia. 
”Lupin” yhteydessä on myös 
kompressorihuone, jonne on 
sijoitettu sekä seuran että pa-
lolaitoksen kompressorit. 

Seuralla on kaksi kumive-
nettä. Suurempi 28 hv:n moot-
torilla varustettu on hankittu 
vuonna 1986 ja pienempi ku-
mivene vuonna 2005. Seuran 
vuonna 1988 hankittu kiinteä 
kompressori vaihdettiin vuon-
na 2007 uuteen.

Seuralla on myös kaksi ret-
kikompressoria. Toinen retki-
kompressoreista tuli Kesälah-
den Urheilusukeltajien perin-
tönä. Vanhempi retkikompres-
sori on palvellut aina seuran 

perustamisesta saakka.
Seuran tärkeimmät tulot 

ovat muodostuneet jäsen-
maksuista, kurssituotoista se-
kä pienistä talkooluonteisis-
ta töistä. Esimerkiksi Postin-
rannan keväinen tarkastus ja 
Papinniemen leirikeskuksen 
rannan tarkastus ovat tuoneet 
pientä lisäapua seuran talou-
teen. Suurimmat säännölliset 
kuluerät ovat olleet Sukelta-
jaliiton jäsenmaksut, kalus-
tohankinnat sekä kaluston yl-
läpito. Nykyisellään seuran 
talous on vakaalla ja turval-
lisella pohjalla.

Jäsen- ja liittymismaksut 
on pidetty koko seuran toi-
minnan ajan tietoisesti alhai-
sella tasolla. Seuran jäsenyys 
on haluttu mahdollistaa kai-
kille tulotasosta riippumatta.

Vuodelle 2013 tehtiin kui-
tenkin tuntuva jäsenmaksu-
jen korotus. Osasyynä tähän 
oli mm. kurssien kysynnän 
hiipuminen ja ns. talkootuot-
tojen pieneneminen. Toisaal-
ta jäsenmaksun vastineeksi 
jäsenet saavat edelleen mm. 
maksuttomat pullojen paineil-
matäytöt, uimahallivuorot ja 
Sukeltajaliiton jäsenyyden jä-
senetuineen.

Seuran jäsen Erno Olk-
konen on toiminut vuosina 
2000–2008 Sukeltajaliiton 
puheenjohtajana ja jäsenenä 
Sukeltajaliiton turvallisuus-
valiokunnassa.Vuosina 2009–
2012 hän on ollut Sukeltajalii-
ton hallituksessa, joista vuo-
den 2010 Sukeltajaliiton va-
rapuheenjohtajana. Olkkonen 
on toiminut myös liittokoulut-
tajana Vapepa- ja DAN-en-
siapukoulutuksessa sekä eri-
tyisryhmien koulutuksessa.

Hyvä koulutus
onnistuneen
toiminnan taustalla
 Seurassa tai seuran jäsenille 
ei ole sattunut vakavia sukel-
lusonnettomuuksia. Osasyynä 
lienee alueen turvalliset ja va-

Seura juhlii 30 vuotista olemistaan

30 toimintavuoden aikana seura on kouluttanut lähes kaikki laitesukeltaja

�Kiteen Urheilusukelta-
jat ry:n nimellä tunnet-
tu seura on perustettu 
7.7.1 983. Vuodesta 2007 
lähtien nimenä on ollut 
Keski-Karjalan Sukelta-
jat. Kuluva vuosi on seu-
ran toiminnassa 30. Si-
tä juhlitaan ensi viikon 
lauantaina. Seura on ol-
lut koko olemassaolonsa 
ajan Sukeltajaliitto ry:n 
jäsenseura, ilmenee vii-
meisen 10 vuoden histo-
riikkiosasta.

Kiteen Urheilusukeltaji

Norppatoiminta veti mukaan jo ensimmäisenä vuotena 12 nuorta.

Vielä tänä vuonna luopu-
mistukeen ovat oikeutettuja 
vuonna 1959 ja sitä aikaisem-
min syntyneet maatalousyrit-
täjät. Ensi vuonna luopumis-
tukea voivat hakea enää vuon-
na 1957 ja sitä aikaisemmin 
syntyneet. 

Luopumistuki on maatalou-
den rakennekehitystä edistävä 
järjestelmä ja sitä hyödynne-
tään noin puolessa maatilo-
jen sukupolvenvaihdoksista. 
Luopumistuki mahdollistaa 
maatilojen oikea-aikaiset su-
kupolvenvaihdokset, kun luo-
pujat voivat lopettaa maata-
louden harjoittamisen ja saa-
da luopumistuen normaalia 
vanhuuseläkeikää aikaisem-
min. Nuoret yrittäjät puoles-
taan saavat maatalousyrityk-
sen vastuulleen nuoremmalla 
iällä. Luopumistuki aikaistaa 
sukupolvenvaihdoksia kes-
kimäärin viidellä vuodella. 
Nykyinen luopumisjärjestel-
mä tulevine ikärajamuutoksi-
neen on voimassa 31.12.2014 
saakka. Siitä eteenpäin luopu-
mistuen jatkosta ei ole var-
muutta. 

Luopumistuelle voi 
jäädä 56-vuotiaana
Vielä tänä vuonna luopumis-
tuelle voi halutessaan jäädä jo 
56-vuotiaana, jos luovutuk-
sensaaja on lähisukulainen. 
Jos maatila luovutetaan suku-
polvenvaihdoksella vieraal-
le viljelijälle, vaaditaan luo-
pujalta vähintään 60 vuoden 
ikää. Luopumistukea hakevan 
on aina oltava alle 63-vuo-

tias.
Luopumistukea voi kuiten-

kin hakea kahta vuotta ennen 
varsinaisen ikärajan täytty-
mistä. Vuonna 1959 tai aikai-
semmin syntyneet voivat si-
ten hakea luopumistukea tänä 
vuonna. Luopumistukea ale-
taan maksaa kuitenkin vasta, 
kun lopullinen tilakauppa on 
tehty, 56 vuoden ikärajavaa-
timus täyttyy ja kun ansiot 
jäävät alle ansiotulorajan, 695 
euroa kuukaudessa.

Maatalousyrittäjän nuo-
rempi puoliso tai sisarusten 
hoitaman maatalousyhtymän 
nuorempi osakas sekä maata-
lousyrittäjän leski sekä täyttä 
MYEL-työkyvyttömyyselä-
kettä saavien yrittäjän puoliso 
voi saada luopumistuen uinu-
vana, jos hän on enintään viisi 
vuotta varsinaista luopumis-
tuen hakijaa nuorempi. Luo-
pumistuen maksaminen alkaa, 
kun uinuvan tuen saaja täyttää 
luopumistuen saamiseen vaa-
ditun ikärajan.

Sukupolvenvaihdoksissa, 
joissa luovutuksensaaja ei 
ole luopujan lähisukulainen, 
hakemuksen voivat vuonna 
2013 tehdä 58 vuotta täyttä-
neet luopujat, eli vuonna 1955 
ja sitä ennen syntyneet.

Ikäraja nousee 
vuonna 2014
Vuoden 2014 alusta alkaen 
luopumistuelle pääsemisen 
alaikäraja nousee 59 vuoteen, 
kun maatila luovutetaan lä-
hisukulaiselle. Ikärajan nos-
to koskee niitä luopumistu-
kihakemuksia, jotka jätetään 
1.1.2014 jälkeen. Vuosina 
1958 ja 1959 syntyneet eivät 
ole oikeutettuja luopumistu-
keen enää ensi vuonna. Vie-
raalle viljelijälle luovutetta-
essa 60 vuoden ikärajaan ei 
tule muutosta.

� Maatilojen sukupol-
venvaihdosten vauhdit-
tamiseen tarkoitettuun 
luopumistukeen tulee 
vuoden vaihteessa ikä-
rajamuutos. Sukupol-
venvaihdokset vaativat-
kin nyt erityisen huolel-
lista suunnittelua.

Maatalouden 
luopumistuen 
ehdot muuttuvat

Syksyn pihatöihin Rautiasta

Tarjoukset voimassa 31.10.2013 saakka tai niin kauan kuin varatut erät riittävät.
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kaat sukellusolosuhteet. Toi-
saalta laadukkaasti koulutetut 
jäsenet ovat omaksuneet tur-
valliset toimintatavat jo pe-
ruskoulutuksessaan.

Seuralla on ollut vakiintu-
nut käytäntö järjestää kesäai-
kaan viikkosukelluksia. Viik-
kosukellukset ovat suuntau-
tuneet useimmin seuran tuki-
kohtaan Valkiajärvelle. Viik-
kosukelluksia on järjestetty 
jonkin verran myös kirkas-
vetisille lammille, Punkahar-
jun proomuille, Puruvedelle 
ja Pyhäjärvelle.

Seuran jäsenet osallistuivat 
useina vuosina Kesälahdella 
Puruveden Retkeilyn ja Au-
rinkokunnan kuvantekijöiden 
toteuttaman vedenalaisen tai-
denäyttelyn upotukseen. Viik-
kosukellus Puruveden Linna-
saareen tehtiin vuonna 2005, 
joka säilyy mukavana koke-
muksena, kun kumiveneen 
bensaletku katkesi. Kaksi 
kumivenettä matkustajineen 
osaattiin onneksi moottorive-
neen hinaukseen. Matkanope-
us ei päätä huimannut.

Seura on osallistunut usei-
na peräkkäisinä vuosina myös 
kansainväliseen Divers Night 
-sukellustapahtumaan.

Seuran tukikohta Valkiajär-
vellä on lähes kaikkien suo-
malaisten sukeltajien tuntema 
kohde ja sukelluskuvaajien 
suosikkikohde. Savonlinna-
lainen Pasi Lensu on menes-
tynyt Valkiajärvellä kuvatuilla 
kuvilla niin kansallisesti kuin 
kansainvälisestikin.

Uimahallilla
tärkeä merkitys
Seuralla on ollut uimahalli-
vuorot torstaisin ja sunnun-
taisin. Vuorot ovat olleet ak-
tiivisessa käytössä. Hallivuo-
roilla on ollut viime vuosina 
ilahduttavan paljon norppa-
toimintaa.

Hallivuoroilla on ollut mer-
kittävä rooli seuran toimin-
nassa, sillä ne palvelevat niin 
koulutustoimintaa kuin sukel-
tajien fyysisen kunnon yllä-
pitoakin. Toki allasvuoroilla 
on ollut myös erittäin tärkeä 
sosiaalinen merkitys sukel-
tajien tavatessa säännöllises-
ti toisiaan.

 Pekka Sorsan toteuttamat 
seuran historian ensimmäiset 
internetsivut uusittiin vuonna 
2004, jonka jälkeen sivujen 
ylläpidosta on vastannut Er-
no Olkkonen. Vuonna 2007 
seuralle hankittiin oma verk-
kotunnus, www.keskikarja-
lansukeltajat.fi . Seuralla on 
ollut myös runsaasti positii-
vista näkyvyyttä Koti-Karja-
la-lehdessä.

Näkyvyyttä ja sukellushar-
rastuksen tunnettuutta on yl-
läpidetty myös osallistumalla 
useina vuosina ”Telekkuumis-
päiville”, joilla on esitelty su-
keltamista lapsille ja nuorille. 
Koululaisryhmille ja sukel-
tamisesta kiinnostuneille on 
järjestetty säännöllisesti in-
trosukelluksia.

Hallitus tukee
puheenjohtajaa
Seuran ensimmäiseksi pu-
heenjohtajaksi valittiin pe-
rustamiskokouksessa Olavi 
Parkkinen. Seuraavaksi pu-
heenjohtajaksi nousi vuonna 
1989 Pekka Sorsa ja kolman-

neksi puheenjohtajaksi vuo-
teen 2005 saakka ja vuonna 
2010 seurasta erotettu Erk-
ki Nieminen. Vuodesta 2006 
lähtien puheenjohtajana on 
toiminut Jouni Saari. Arto 
Möttönen on toiminut halli-
tuksen varapuheenjohtajana 
vuodesta 2004 alkaen.

Viimeisen 10 vuoden ai-
kana sihteereinä ovat toi-
mineet Markku Hiltunen 
(–2005) Tuomo Flinkman 
(2006–2009) ja Tero Lehti-
nen (2010–2013). Seuran hal-
lituksessa ovat toimineet vas-
taavasti Janne Hurskainen, 
Jukka Turunen, Seppo Pa-
karinen, Tiiu Tamm, Pirjo 
Koponen, Taneli Tiittanen, Ti-
mo Tynkkynen, Anna-Liisa 
Melasaari, Keijo Raappana 
ja Markku Hiltunen.

Vuoden 2013 hallituksessa 
ovat Jouni Saari, Arto Möttö-
nen, Timo Tynkkynen, Tiiu 
Tamm, Tero Lehtinen, Soi-
li Turtiainen ja Ari Pirho-

nen.
Seura juhlii taivaltaan lau-

antaina 26.10. Koivikon Kie-
varilla, jonne seuran toimin-
nassa aikojen saatossa mu-
kana olleet ehtivät vielä il-

moittautumaan. Juhlassa mm. 
julkaistaan seuran historiikki 
ja palkitaan ansioituneita jä-
seniä.

Tuomo Flinkman
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ansa itse.

ista Keski-Karjalan Sukeltajiksi

Uimahallin merkitys fyysisessä 
kuntoharjoittelussa korostuu 
kaksi kertaa viikossa olevien 
hallivuorojen aikana.

Kesän yksi kohokohta on Vakiajärven tukikohdan siivoustalkoot. 
Usein samaan ajankohtaan osuus kurssien avovesiosuus.

Kansainväliseen Divers Night -yösukellukseen seura on osallis-
tunut useina vuosina.

Vapepa -toiminnassa seura on ollut mukana 30 vuotta. Kuva Ke-
sälahdella järjestetystä koulutustapahtumasta vuodelta 2006.

Keski-Karjalan Sukeltajien tukikohta Valkiajärvellä on saanut myös valtakunnallista huomiota 
ja kiinnostusta. Mm. vuonna 2009 Vuoden sukelluskuva napattiin ”Valkialta”. Kuvaajana oli sa-
vonlinnalainen Pasi Lensu.

Seura on avustanut mm. nuottakalastajia talviaikana, kun nuotat ovat jääneet kiinni erinäisis-
tä syistä.


