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TOIMINTAKERTOMUS 2021
Hallitus toimintavuonna
Tom Engberg, puheenjohtaja
Jaana Laine, sihteeri
Jukka Suutari
Timo Keinänen
Jari Nyholm
Kari Falck
Leevi Pousi, varapuheenjohtaja

Vastuutehtävät:
●
●
●
●
●
●
●

Kalustovastaavat: Timo Keinänen
Rahastonhoitaja ja Jäsenrekisteri: Jukka Suutari
Nettisivut: Tero Pakkasen johdolla kynnelle kykenevät
Nuorisovastaavat: Leevi Pousi, Benjamin Mannerkoski ja Lauri Kangas
Hallivastaava: Tero Pakkanen
Tiedotus: Hallitus
Kirjanpitäjä: Antti Luukkanen

Kouluttajat 2021
Esa Tammio, koulutusvastaava
Perttu Paappanen ja Pasi Mannerkoski
Norppaohjaajat 2021
Akseli Immonen, Lauri Kangas ja Leevi Pousi

Jäsenistö 2021
Jäseniä seuralla 2021 lopussa oli 87 henkeä, joista noin puolet lohjalaisia.
JAKAUMA
Jäsenyys
Norppa Aikuiset Rinnakkaiset Kunniajäsen YHTEENSÄ
Henkilömäärä
18
69
4
7
87
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YLEISTÄ 2021
Seura perustettiin 1976 Lohjalle paikkakunnan ensimmäisenä sukellusseurana. Valaskopla ry:nä
aloittanut porukka oli armeijan taistelusukeltajia tai itseoppineita, kuten siihen aikaan oli tapana.
Yhtenäisiä koulutusohjeita ei ollut ja tietoa sukeltamisen teoriasta oli huonosti saatavilla. Vuosien
kuluessa asiat paranivat varuste- ja teoriapuolella. Saatiin mm. sukellustietokoneet helpottamaan
sukelluksen suunnittelua ennen sukeltamista ja sen aikana.
80-luvun loppupuolella alkoi urheilusukeltamisen kova kasvu, kiitos Jacques Cousteaun. Näinä aikoina
aloitettiin Lohjan urheilusukeltajat ry:ssä, joksi nimi muutettiin paremmin toimintaa kuvaavana,
voimakas panostus uusien sukeltajien koulutukseen. Nykyään seurasta löytyykin harrastajia useista
”ala-lajeista” kuten; snorkkelisukellus, sukelluskalastus, vapaasukellus, räpyläuinti, uppopallo,
laitesukellus, vedenalainen valokuvaus ja meriarkeologia ovat eräitä esimerkkejä näistä.
Sukellusseuramme järjestää vuosittain laitesukeltamisen ja snorkkelisukeltamisen kursseja, joissa
kouluttajina toimii Sukeltajaliiton hyväksymät sukelluskouluttajat. Kurssit järjestetään pääsääntöisesti
Meriturvan ja Lohjan virkistysuimala Neidonkeitaan tiloissa. Kursseiltamme saa kansainvälisen CMASsukeltajakortin.
Muita erikoiskoulutuksia, kuten Gas blender, varten hankitaan kouluttajat ulkopuolelta.
Lisäksi annamme DAN ensiapukoulutusta, joka on ollut hyvin kysyttyä jo muutaman vuoden ajan.
Koulutuksissamme on käynyt paljon myös seuran ulkopuolisia sukeltajia.
Varoja seura kerää jäsenmaksujen lisäksi mm. joka keväisellä rantojen puhdistamisella Lohjalla ja
Vihdissä, sekä joitakin yksityisrantoja. Aktiivisella kurssitoiminnalla on myös kassaa kartuttava
vaikutus. Talkootöillä saaduilla avustuksilla tuetaan mahdollisuuksien mukaan seuran taloutta, kuten
veteen pudonneiden esineiden etsimistä, ankkuriketjujen tarkastusta ym.
Seuralla on viikoittain junioritoimintaa omassa norppajaoksessa, jota vetävät koulutuksen saaneet
Nuori-Suomi ohjaajat. Norpat on tarkoitettu 8-15 vuotiaille vedessä viihtyville nuorille, jotka polskivat
Neidonkeitaan altaassa perjantai-iltaisin. Norpat harjoittelevat vedenalaisia taitoja leikkien ja pelien
avulla; lajeina ovat uinti, snorkkeli- ja vapaasukellus, uppo- ja vesipallo, ensiaputaidot sekä
hengenpelastus. Vuosien varrella norpista on useasti saatu aktiivisia laitesukeltajia ja jopa
sukelluskouluttajia seuraan.
Vuosi 2021 oli yhä koronan takia hyvin erilainen kuin normaalisti. Kevät- ja syyskokoukset pidettiin
kokonaan tai osittain etänä Jitsi meet sovelluksella ”virtuaalikerhohuoneella”.
Hallitoiminta pätki, eikä Meriturvaa saatu toivotusti käyttöön.
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SEURAN KALUSTO 2021
ALUKSET FRIDA JA STROKE
Seuran kalustoon kuuluvat 2 alusta: Frida ja Stroke, jotka mahdollistavat seuran sukellustoiminnan.
Pääsääntöisesti Fridalla suoritetaan kesäaikaan sukellusretkiä lähes joka viikonloppu Hangonkylästä.
Talvet Frida on Lohjan Kalkkipetterissa katoksessa ja siirretään keväisin Hangonkylän laituriin.
Kotisatamana toimii Hangonkylän satama: 85km Lohjalta, karttalinkki (karttalinkki toimii vain
sähköisessä versiossa, turha naputtaa paperia)
Fridan aktiivinen käyttö vaatii siitä huolehtivan porukan ja aktiivisia kippareita, joita tuntuu aina
olevan liian vähän. Keväisin pyritäänkin kipparihalukkaita kouluttamaan ensimmäisillä
sukellusviikonlopuilla. Kippareina toimii tällä hetkellä aktiivisesti Timo Keinänen, Sami Toivonen ja Esa
Tammio. Lisäksi kippareina ovat toimineet Jukka Suutari ja uraansa aloitteleva Mikko Kupila. Frida
lasku ja nosto tapahtuu Inkoon satamassa ja siihen on yleensä liitetty viikonloppu vesillä sukeltaen,
tai vain saunoen.
Keväällä 2021 Frida kunnostettiin perusteellisesti ennen vesillelaskua. Frida kyljet ja kannet hiottiin ja
maalattiin. Työ tehtiin talkoilla seuran jäsenien kanssa. Talkootyötunteja oli arviolta 200 - 250. Iso
määrä työtunteja tuli erityisesti Timo Keinäselle ja Timo Hälvälle.
Stroke on ollut yhteiskäytössä vuodesta 2020 tammisaarelaisen sukellusseuran Pirayan kanssa, jotta
sen käyttöastetta saadaan nostettua ja menoja pienemmiksi. Sen satama ja säilytyspaikka ovat
Prediumissa. Predium, Raasepori: 62 km Lohjalta, karttalinkki (linkki toimii vain sähköisessä
versiossa, turha naputtaa paperia).
Kesäleirin 2021 aikaan todettiin harmillisesti, että Stroken moottori on rikki ja sitä ei voitu käyttää.
Se korjautettiin, ja sinne kuulumaton vesi poistettiin.
Kesällä 2021 päätettiin molemmat alukset myydä ja alettiin kartoittaa uuden aluksen tarvetta.
Valitettavasti myynti toimintavuoden aikana ei onnistunut, joten alusten tilanne on sama myös
seuraavan toimintavuoden alkaessa.
Frida:
Vm. 1981 matkavene alunperin kalastusalus. Pituus 10,5m, leveys 3m, syväys 0,8m. Makuupaikkoja 6.
Moottorin teho 105 hv. Oma traileri, jolla siirrot ja talvisäilytys tapahtuvat. Rekisteröity 16 hlölle.
Stroke: Malli: Helgeplast musta kestomuovirib (rak.vuosi 1989), 6.3 x 2,4 m, 150 hv Evinrude -98.
Veneen paino n. 800 kg ja suurin kantavuus 1700 kg.
Rekisteröity 8:lle henkilölle. 2 potkuria, ankkuri, kaiku, gps, sammutin, portaat ja köydet.
Strokea siirretään trailerilla jonka kantavuus on 1300 kg.
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Kompressorit
Seuralla on käytössään kolme kompressoria. Kerhon pääkompuran lisäksi vanha kerhokompura
Seaman polttomoottorilla varustettuna (käyttö Fridalla) ja vanha Fridan kompura reservissä
suurempaa ilmahuoltoa tarvittaessa, kuten kesäleireillä.
Laitesukelluspaketit
Seuralla on käytössä ja jäsenistölle vuokrata noin 15 täyttä sukelluspakettia (liivit, regut ja pullo).
Toimivia reguja seuralla on parikymmentä. Laitekantaa pidetään yllä säännöllisillä tarkistuksilla ja
huoltotoimenpiteillä.
Hapenantolaitteet ja defibrillattori
Ovat mukana sukellusreissuilla Fridalla. Lisäksi ne käyttövalmiina sukelluskurssien ja tapahtumien
aikana. Muun ajan säilytys kerhohuoneella.

SEURAN TALOUS
Seuran talous on jatkunut vakaana. Tilanne maksuvalmiudessa oli hyvä.
Varoja hankittiin perinteisesti puhdistamalla Lohjan, Sammatin, Vihdin ja Nummi-Pusulan
uimarannat.
Varoja tuli hiukan myös koulutustoiminnasta.
Keväällä tarkistettiin Lohjan purjehtijoiden poijuketjut ja syksyllä niitä vaihdettiin neljään poijuun.
Työnantajan liikuntasetelit olivat käytössä ja tätä hyödynnettiinkin paljon eri seuran maksuissa. Muun
muassa seuraavat etupalvelut; Epassi, Smartum ja EasyBreak, joista Epassilla ja Smartumilla on jo
käyttöpaikoissaan Lus mukana. EasyBreak aktivoitui myöhemmin. Näillä voi maksaa jatkossakin
jäsenmaksun ja muita normaaleita sukeltamisen kuluja.
Jäsenmaksut olivat seuraavat:
Liittymismaksu: 70 eur
Laitesukeltajat: 95 eur, jos samasta taloudesta enemmän kuin kaksi, seuraavat perheenjäsenet 60 eur
Kaksoisjäsenet: 65 eur (toinen seura maksaa liittomaksun)
Vapaasukeltajat, norpat ja opiskelijat: 55 eur
Poissa kotoa asuva opiskelija - varsinainen jäsen: 30 eur
Perheyksiköt:
1. Aikuisjäsen + lapset (alle 15v) yhteensä 150 eur lasten määrästä riippumatta.
2. Molemmat vanhemmat maksavat täyden jäsenmaksun yhteensä 170 eur ja lapset
ovat (alle 15v) ilmaiset.
Alkuvuodesta päätettiin että jos jäsen ei pysty ottamaan osaa aktiviteetteihin esim. sairauden tai
jonkun muun vakavan esteen takia, voi hän pyytää hallitukselta vapautusta jäsenmaksusta yhdeksi
vuodeksi jäsenyyttä menettämättä.
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SEURAN VAKUUTUKSET
DAN Pro Silver Esa Tammiolla ja Perttu Paappasella, kattaa oppilaat kurssin aikana.
Tukialus: palo-, varkaus-, ilkivalta-, vastuu- ja venevahinkovakuutus (Tapiola).
Venevakuutus Ribb Helgeland Plast –veneelle: palo-, varkaus-, ilkivalta-, vastuu-ja
venevahinkovakuutukset (Tapiola).
Varikon palo- ja varkausvakuutus (Tapiola).

SEURAN TILAT
Kerhohuone
Kerho sijaitsee Lohjalla Takasenkatu 26, 08150 Lohja. Kerhotila otettiin käyttöön tammikuussa 2018.
Vuokrananataja: Koy Takasenkatu 26 c/o Teija Seppä
Kerho toimii mm. kokous-, koulutus- ja teknisenä tilana.
Vuokra tiloista on ilman arvonlisäveroa 250 euroa/kk.
Ilmatäyttöjä saa kerholla torstaisin 18.00-19.00 välillä. Nitroxia jka trimixiä saa myös, jos päivystäjällä
on kyseisten kaasujen täyttöoikeus.
Avaimenhaltijat ja kompressoripäivystäjät yhteystietoineen (päivitetty lista on ajantasalla
nettisivuillamme)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Jorma Oikari, jormaoikari@gmail.com, 041 545 2757, Lohja, Perttilä, ilma, nitrox
Timo Keinänen, Lvi-duo.ay@dnainternet.net, 044 535 9326, Lohja, Nummentaka, ilma, nitrox
Vikke Häkkinen, vikke.hakkinen@gmail.com, 040 509 6177, Lohja, keskusta, ilma
Kaj Ronkainen, kaj.ronkainen@elisanet.fi, 044 582 1599, Lohja, Perttilä, ilma, nitrox, trimix
Jukka Suutari, jukka.t.suutari@gmail.com, 040 530 3212, Lohja, keskusta, ilma
Jari Nyholm, jvnyholm@gmail.com, 040 553 5990, Lohja, Kisakalliontie, ilma, nitrox
Sami Toivonen, sami.toivonen@gmail.com, 040 753 0706, Vihti, Nummela, ilma, nitrox
Tom Engberg, tom@sukeltaja.eu, 0400 407 663, Vihti, Nummela, ilma, nitrox, (trimix)
Antti Kuikka, antti.kuikka@kuikka.fi, 040 595 0056, Vihti, Nummela, ilma
Esa Tammio, esa.tammio@kolumbus.fi, 0500 482 247, Vihti, ilma, nitrox
Perttu Paappanen, perttu.paappanen@gmail.com, 0500 761 030, Vihti, ilma, nitrox
Tomi Vuorio, tomivuorio7@gmail.com, 040 705 9579, Karjalohja, ilma, nitrox, trimix
Tero Sandberg, ilma, nitrox (ei päivystystä)
Timo Ketonen, timo.j.ketonen@gmail.com, 040 526 5344, Nummela, ilma
Leevi Pousi, leevi.93@hotmail.com, 044 329 9677, Lohja, Muijala, ilma
Jarmo Lehti, jarmo.lehti@gmail.com, 050 332 5169, Lohja, ilma
Jesse Hälvä, jesse.halva@gmail.com, 045 888 8891, Lohja, ilma
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Varikko Kalkkipetterissä
Kalkkipetteri Virkkalassa toimii venekaluston ja muun, ei niin säälle alttiin varastona. Seuralla on siellä
kunnostettu kontti, jossa on peruslämpö ympäri vuoden. Lisäksi on kylmäkontti, jossa säilytetään
talven yli mm. venekalustoa, kuten poijuja, köysiä, jne.
Alueella on myös puurunkoinen pressuilla päällystetty ”venevaja”, jossa Frida talvehtii.
Kalustokoppi Neidonkeitaalla
Seuran kalustovarastona toimii lukittava puukomero Neidonkeitaan varastohuoneessa syvänaltaan
päässä. Varusteet siellä on pidettävä hyvin merkittynä ja kunnossa.

KOULUTUS 2021
Koulutusta, kuten muutakin seuran toimintaa vaikeutti koronan toinen vuosi.
Neidonkeidas meni ajoittain kiinni.
Kouluttajina toimivat:
Esa Tammio, koulutusvastaava
Perttu Paappanen ja Pasi Mannerkoski
Laitesukelluksen peruskurssi ja jatkokurssi
P1 ja P2 ei voitu järjestää toimintavuonna 2021 covid-19 vuoksi.
Nitrox-kurssi
Syksyllä pystyttiin järjestämään ainoastaan Nitrox-kurssi, josta suurin osa tapahtui etäkoulutuksena.
Seurassa on nyt 5 uutta nitrox-sukeltajaa.
DanBoa Ensiapukurssi
jouduttiin jättämään väliin koronan takia.

NORPPATOIMINTA 2021
Norppatoiminta koostuu pääasiallisesti syys- ja kevätkaudella pidettävistä halliharjoituksista.
Halliharjoitukset pidetään Neidonkeitaan uimahallissa perjantaisin 20:00-21:20. Kun norppajäsen
täyttää 15 tulee tästä varsinainen jäsen ja hänen jäsenlajinsa muuntuu automaattisesti
vapaasukeltajaksi. Norppatoimintaan voi kuitenkin osallistua myös tämän jälkeen. Aktiivisista ja
taidoiltaan riittävän kehittyneistä 15-vuotta täyttäneistä norppatoimintaan osallistuvista jäsenistä
pyritään kouluttamaan tarpeen mukaan uusia ohjaajia.
Norppajäseniä seurassamme oli vuonna 2021 18 kappaletta joista 15 kävi aktiivisesti hallivuoroilla.
Näistä viime vuoden aikana liittyneitä jäseniä oli 6 kappaletta. Keskimäärin yksittäisellä hallivuorolla
oli syyskaudella mukana n. 9 norppaa. Ohjaajatilanne parani hieman yhden uuden ohjaajan voimin.
Aktiivisia ohjaajia vuonna 2021 oli 3 - Akseli Immonen, Lauri Kangas ja Leevi Pousi. Lisäksi apuohjaajia
oli kolme, joista kaksi on tarkoitus lähettää kevään 2022 aikana ohjaajakurssille.
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SUKELLUSTOIMINTA 2021
•
•

•
•
•

Tukialuksella tehtiin kipparivähyydestä ja koronasta huolimatta viikonloppuretkiä ahkerasti
kesäkuun leiristä lähtien lokakuulle saakka.
Seuran jäsenistö suoritti Fridalta tehtävien sukellusten lisäksi useita muita sukellusretkiä
lähiympäristöön, kuten Ojamon kaivokselle, Kiskon avolouhokselle ja IsoMelkuttimelle.Suosittuna retkikohteena pysyi myös kirkkaan veden ja hyvän näkyvyyden takia
Iso Valkee.
Seuramme jäseniä sukelteli huomattavasti vähemmän koronan kurittaman tilanteen takia
ulkomailla.
Heinäkuussa seuramme jäseniä pakeni helteitä 3 päiväksi Örön maisemiin. Samalla tutustuivat
Bengtjärin majakkaan ja Jukka-hylkyyn.
Perinteinen Utön sukellusreissu oltiin järjestämässä, majoitus varattu jne., mutta harmillisesti
kovan myrskytuulen vuoksi reissu jouduttiin viime hetkellä perumaan. Vänön
viikonloppureissulle tapahtui sama, tuulien takia jouduttiin perumaan.

KESÄLEIRI 2021 pidettiin kolmannen kerran Prediumissa kesäkuun puolivälissä
Tontin reunoilla oli autoille paikkoja, sekä itse satama-alueen parkkipaikat olivat käytettävissä kylttien
ilmoittamissa rajoissa. Telttailijat ja ”karavaanarit” saivat valita mökin läheisyydestä piha-alueelta
itselleen sopivan paikan. Leirialue oli merkitty seuran logoilla varustetuilla beach flageilla.
Sukeltajia leirillä oli 26, jonkin verran edellisvuotta vähemmän. Muutamat olivat leirillä koko viikon, ja
suurin osa muutamia päiviä. Leirillä oli mahdollisuus piipahtaa sukeltamassa vaikka ei olisi yöpynyt
paikalla hyvän maantieteellisen paikan vuoksi.
Majoitusmuodot olivat mökki, teltat ja asuntoautot. Muutama yöpyi Fridassa.
Mökissä oli suihku ja WC. Prediumin satamassa, matkaa n. 100 m, on pieni ravintola/puoti ja erikseen
vessat naisille ja miehille. Leirialueella miehille asennettiin pisuaari, mikä vapautti mökin vessan
enemmän naisten käyttöön. Pihalla suihkuton tynnyrisauna, johon mahtuu neljä kerrallaan. Mökin
uimarantaa pystyttiin käyttämään myös uimiseen ilman kuiva- tai märkäpukua.
Timppa ja Sami kipparoivat Fridan Prediumiin jo sunnuntaina. Seuran kompura oli Jari Nyholmin
käyttöön antamassa isossa umpikuormurissa. Ko. auto toimi myös ilmahuoltokoppina. Kiitos
Hansakuljetukselle tästä.
Sukelluksille kuljettiin vain Fridalla, koska Strokessa ilmeni valitettavasti moottorivika. Fridaan saatiin
kuitenkin mahtumaan mukavasti sukeltajat ja sukellukset onnistuivat hyvin.
Kohteet olivat pääsääntöisesti P1 kohteita. Otettiin huomioon, että mukana on juuri
sukellusharrastuksen aloittaneita sukeltajia. Päivän aikana pääsääntöisesti ehdittiin sukeltaa 2
sukellusta.
Viikon loppupuolella järjestettiin “leiri-ilta”, johon LUS tarjosi ruuat ja limut.
Leirin jälkeen kerättiin leiriläisiltä palautteita. Palautteet olivat pääsääntöisesti positiivisia:
Etukäteisinfo, järjestelyt, paikka, kuin seurakin oli taattua hyvää laatua. Mutta uusia kohteita
luonnollisesti sukeltajat jo toivoivat. Olihan nyt sama paikka kolmannen kerran peräkkäin.
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HALLITOIMINTA
Hallivuoroja oli vuoden aikana noin 70. Määrää vähensi koronan aiheuttamat rajoitukset.

2021 MYÖNNETYT ANSIOMERKIT
Esa Tammiolle ja Timo Keinäselle hopeinen ansiomerkki
Sami Toivoselle pronssinen ansiomerkki
Antti Luukkanen valittiin Vuoden sukeltajaksi

MUU TOIMINTA 2021
Riihimäen urheilusukeltajat kunnostuttivat Iso-Melkuttimelle johtavan tien. Seuramme osallistui sen
kunnostukseen monen muun seuran mukana. Iso-Melkutin on seuralaisten aktiivisessa käytössä ja
koulutuksessa.
Vuoden aikana siivottiin kerhohuonetta talkoilla ja poistettiin tarpeetonta ja vanhentunutta tavaraa.
Rannat putsattiin koulujen sulkemiseen mennessä toukokuun loppuun. Lisäksi tehtiin joitakin
talkootöitä seuran talouden tukemiseksi.
Loppukesästä elokuussa osallistuimme jälleen omalla rastilla Vihti Race kilpailuun. Seuran rasti on
muodostunut kisailijoiden keskuudessa jännittäväksi, sillä sukeltajat käyttävät mielikuvitustaan sen
ideoinnissa ja kisailijat siitä selvitellessä.
Pikkujoulut järjestettiin pitkään aktiivisesti seurassa toimineen Jari Nyholmin toimitiloissa.
Pikkujouluja oltiin odotettu kovasti, koska covidin vuoksi edelliset oli jouduttu perumaan
Hallivuorot meillä on perjantaisin Neidonkeitaan syväaltaalla, altaaseen 20.00 – 21.30 altaasta pois,
kokonaan ulos 22 mennessä.
Aikuiset 5 eur kerta ja norpilta 38 eur /kausi (76 eur /vuosi)
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SEURAMME VERKOSSA
Lohjan urheilusukeltajien www-sivut ovat osoitteessa
www.lohjanurheilusukeltajat.fi
Facebookissa seura löytyy osoitteesta:
https://www.facebook.com/groups/lohjanurheilusukeltajat/
Virtuaali kerhohuone
meet.jit.si/LUS-ry

Whats App ryhmä; LUS-Dyykkarit

PÄIVÄMÄÄRIÄ 2021
30.03 Kevätkokous
Toukokuussa aloitettiin satunnaisesti tarpeen mukaan kaasutäytöt kerholla, jotka muuttuivat
viikoittaisiksi kesäkuussa.
Laadittiin päivystylista toimintakalenteriin ja päivystystä jatkettiin syyskuun loppuun
29.5. Frida talkoot
5.6. Fridan kalustustalkoot Kalkkipetterissä.
12.6. Fridan vesillelasku Inkoossa.
22.06. - 28.06. Kesäleiri Prediumissa
Viikkosukellukset alkoivat. Viimeiset viikkosukellukset lokakuussa
28.10. Syyskokous
Puheenjohtajaksi valittiin Tom Engberg
Hallitukseen Tea Lehti, Timo Keinänen, Jukka Suutari, Leevi Pousi,
Jaana Laine ja Kari Falck
Toiminnantarkastajiksi Jarmo Lehti ja Ivan Rantanen
30.10. Fridan nosto ja talkoot
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