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Seura on perustettu 1983 ja se on ollut 

perustamisesta saakka Sukeltajaliitto ry:n 

jäsen. Seurassa oli 31.12.2017 110 jäsentä.

Seuralla on ollut käytössään kerhotilat 

Keisarinkujalla. Tiloissa on pidetty 

hallituksen kokouksia ja 

kouluttajapalavereita. Lisäksi tiloissa 

säilytetään mm. seuran kompressoreita, 

venettä ja sukelluslaitteita. Seuralla on 

käytössään Valkiajärvellä sijaitseva 

sukellustukikohta. Tukikohta toimi 

suosittuna sukellus- ja koulutuspaikkana 

ja sen ylläpidosta huolehdittiin 

järjestämällä säännöllisesti 

kunnostustalkoita. Sukellustukikohdassa 

kävi jälleen paljon vierailevia sukeltajia eri 

puolilta Suomea ja ulkomailta.

Seuran vuosikokous pidettiin 31.3.2017. 

Puheenjohtajana toimi Jouni Saari, 

varapuheenjohtajana Arto Möttönen ja 

muina hallituksen jäseninä Tiiu Tamm, 

Erno Olkkonen, Soili Juvonen, Eero 

Havukainen ja Saku Silvennoinen. Hallitus 

kokoontui vuonna 2017 kaksi kertaa. 

Hallituksen toimesta aloitettiin seuran 

toimintasääntöjen uudistus. Seuran 

taloudellinen tilanne on vakaa.

Viikkosukelluksia järjestettiin kauden aikana pääasiassa Valkiajärvelle. Viikkosukelluksia 

järjestettiin muihinkin kohteisiin. Seuran jäsenistö on lisännyt osaamistaan ja kokemuksiaan 

sukeltamalla vuoden aikana lukuisissa muissakin eri kohteissa niin kotimaassa kuin 

ulkomailla.

Joensuun Urheilusukeltajat 

olivat seuran vieraana 

Viikkosukelluksella Puruveden 

Louhisaaressa.
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Keski-Karjala ja erityisesti Kitee tunnetaan sukeltajien keskuudessa kirkkaista järvistä ja 

lammista. Puruvesi, Pyhäjärvi ja useat kirkkaat lammet ovat sukeltajien suosimia kohteita. 

Seutukunnan suosituin sukelluspaikka on Valkiajärvi, jonka 34 metrin syvyys, kalaparvet ja 

kristallinkirkas vesi tunnetaan laajalti sukeltajien keskuudessa. Seuralla on sukellustukikohta 

Valkiajärven rannalla.
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Valkiajärven vapaasukeltajat.
Talvisukelluskausi oli 

erittäin aktiivinen. Tie 

Valkiajärvelle pidettiin 

aurattuna kevättalven ajan.

Valkiajärvi on ollut edelleen 

VA-kuvaajien suosiossa

Seuran sukellusmatka Viron 

Rummuun 15.-17.9.2017. 

Matkalle osallistui kahdeksan 

seuran jäsentä.

Diversnight  4.11.2017 

Valkiajärvellä. Tapahtumaan 

osallistui kuusi sukeltajaa 

avustajineen.

Sukellustoiminnasta tiedotettiin 

pääasiallisesti sähköpostitse. Myös seuran 

nettisivut ja Facebook ovat palvelleet 

ansiokkaasti seuran tiedotuksen ja 

myönteisen julkisuuskuvan kehittämiseksi. 

Uutena tiedotuskanavana otettiin käyttöön 

WhatsApp

Vapepa-hälytyskortti on yhteinen 

Keski-Karjalan Sukeltajien ja Puhoksen 

Sukeltajien kanssa. Keski-Karjalassa on 

yhteensä kuusi koulutettua 

Vapepa-sukeltajaa, jotka muodostavat 

Vapepa-sukeltajien hälytysryhmän. 

Keski-Karjalassa ei ollut vuonna 2017 

Vapepa-sukellustehtäviä.

Vapepa

Valkiajärven laituri kunnostettiin 

kansilaudoituksen osalta.

Keski- Kar jalan Sukeltajat ry.



Koulutusta ja uutta k alustoa

M uu toim in ta

Kalusto

Al lasvuor ot

Kouluttajat
Kauden 2017 aikana Vespelissä on ollut 

allasvuoroja kaksi kertaa viikossa, 

sunnuntaisin klo 11.00 - 13.00 ja torstaisin 

19.30 - 21.00. Ohjaajina ovat toimineet 

seuran kouluttajat ja kokeneet sukeltajat. 

Sunnuntain allasvuoroilla pelattiin 

uppopalloa pelastuslaitoksen henkilöstön 

kanssa.

Seuralla on neljät täydelliset 

sukelluslaitteet, kaksi kumivenettä, 

perämoottori, hapenantolaitteita, lippuja, 

köysiä yms. pientatavaraa. Yksi seuran 

omistama Suunnon paineenalennin 

-annostin yhdistelmä katosi, eikä sitä ole 

yrityksistä huolimatta löydetty. Yksi 

vanhoista matkakompressoreista myytiin. 

Seuralla on edelleen kaksi 

matkakompressoria (Poseideon ja 

Seeman) sekä kiinteä vuonna 2016 

hankittu kompressori (Nardi)

Seuran kalusto on tällä hetkellä hyvässä ja 

tarkoituksenmukaisessa kunnossa.

Vuosi 2017 oli vilkas ja toiminnallinen

Seuran jäsenistössä on viisi laitesukelluskouluttajaa, joista kaksi toimii aktiivisesti 

koulutustoiminnassa. Lisäksi seuran kokeneet sukeltajat ovat olleet laitesukelluskouluttajien 

apuna kurssijärjestelyissä. Seuralla on myös 1 Vapepa liittokouluttaja sekä 5 Vapepa 

?sukeltajakurssin suorittanutta sukeltajaa sekä 1 erityisryhmien sukelluskouluttaja. 

Norppaohjaajana toimi Niko Silvennoinen. Koulutusvastaavana toimi Arto Möttönen.

Kevään ja kesän 2017 aikana 

järjestettiin laitesukelluksen 

jatkokurssi (CMAS P2). Kurssin 

suoritti viisi (5) seuran jäsentä.
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Keväällä 2017 järjesttiin 

laitesukelluksen peruskurssi 

(CMAS P1). Kurssin suoritti 

kolme (3) henkilöä. 

Toukoukuussa 2017 

järjestettiin DAN BLS ja O2 

ensiapukurssi. Kurssin suoritti 

neljä (4) seuran jäsentä.

Kevätkaudella 2017 järjestettiin 

uimahallilla ohjattua 

norppatoimintaa. Osallistujia 

oli keskimäärin 10 henkilöä.

Ensiapukalustoon saatiin Kiteen 

SPR:ltä lahjoituksena defibrillaattori. 

Seuralla on ennestään 

DAN-hapenantolaite 

oheistarvikkeineen.

CMAS P1 avovesiharjoitus 

pidettiin Valkiajärvellä. 

Valkiajärvi on ollut 

aktiivisesti muidenkin 

kurssien suorituspaikkana.

  

- Postinrannan uimaranta tarkastettiin 
30.5.2017.

- Rääkkylän kunnan uimaranta 
tarkastettiin toukokuussa 2017

- Tukkilammen ranta Puhoksessa 
tarkastettiin

- Seuran jäsenet toimivat Puhoksen 
perinnepäivillä turvasukeltajina.

- Vuosijuhla järjestettiin Kiteen 
evankelisen kansanopiston 
tiloissahelmikuussa 2017

- Pikkujoulu järjestettiin Puhoksen lastun 
tiloissa joulukuussa 2017
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Seura ei ollut edustettuna Sukeltajaliitto 

ry:n kevät- tai syyskokouksissa. Seuran 

jäsen on toiminut Sukeltajaliiton 

DAN-ensiapukouluttajana ja Vapepan 

liittokouluttajana. Seura on mukana 

Vapepan Keski-Karjalan 

paikallistoimikunnassa, missä sillä on ollut 

puheenjohtajuus..

Osal l i stum inen

Kumiveneen alustana ollut peräkärri myytiin 

ja tilalle hankittiin uusi venetraileri.

Kiteellä 31.1.2018

Keski-Karjalan Sukeltajat ry, hallitus

www.keskikarjalansukeltajat.fi


