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HALLINTO
RRDC:n johtokunta vuonna 2015
Puheenjohtaja:

Juha Mannila

Varapuheenjohtaja

Arttu Ylinen

Sihteeri:

Annika Haapaniemi

Rahastonhoitaja:

Marko Rantala

Jäsen:

Pekka Paavola

Jäsen:

Tero Malinen

Jäsen:

Mikko Virtanen

Varajäsen:

Reima Mäkiranta

Vastuualueet vuonna 2015
Nuorisovastaava:

Annika Haapaniemi

Hallivastaava:

Juha Mannila

Koulutusvastaava:

Marko Niemelä

Kalustovastaava:

Arttu Ylinen

Turvallisuusvastaava:

Reima Mäkiranta

Nettisivusto- ja O-rengasvastaava: Rami Siren
Sähköpostilistavastaava:

Arttu Ylinen

Räpyläuintivastaava:

Jari Rinkinen

Suoja-aluelupavastaava:

Arttu Ylinen

Vapaasukellusvastaava

Reima Mäkiranta

Viikkosukellusvastaava

Pekka Paavola

JÄSENISTÖ
Jäsenmäärä vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 152 henkeä, joista 19 nuorisojäsentä eli norppaa. Edelliseen
vuoteen nähden jäsenmäärä on pysynyt jotakuinkin ennallaan.

YLEISTÄ SEURAN TOIMINNASTA
Seuran pääasiallinen tehtävä on järjestää jäsenistölleen mahdollisimman hyvät puitteet sukelluksen
harrastamiseen. Tavoitteen täyttämiseksi seura järjestää sukelluskoulutusta, leirejä, pienimuotoisempia
sukellusmatkoja ja ohjattuja avovesiharjoituksia. Seuralla on myös jonkin verran sukellusvarusteita, joita
jäsenet saavat vapaasti lainata. Pullojen ilma- ja nitroxtäytöt hoituu seuran omilla kompressoreilla edullisesti
vuosimaksuperusteisesti. Dekokaasujen käytöstä on peritty erillinen maksu käyttömäärän mukaan.
Laitesukelluksen lisäksi jäsenistö harjoittaa erilaisia sukelluksen “alalajeja” ja muita siihen läheisesti liittyviä ja
sitä tukevia harrastusmuotoja. Näitä ovat mm. räpyläuinti, snorkkelisukellus, vapaasukellus ja
meri/järviarkeologia. Jäsenet harrastavat myös vedenalaiskuvausta sekä vedenalaista videokuvausta omalla
kalustollaan. Seurassa on aktiivinen tekniikkasukellus ryhmänsä, joka huolehtii seoskaasujen saatavuudesta
kerhohuoneella. Sukellusturvallisuutta edistävän happirikastetun kaasun, nitroxin, käyttämiseen jäseniämme
kannustetaan jo matalillakin sukelluksilla, mikä näkyy verrattain suurena hapen kulutuksena vuositasolla. Seura
kouluttaa jatkuvasti uutta sukeltajasukupolvea vilkkaalla norppatoiminnalla. Nuoriso on kiitettävästi
osallistunut myös seuran järjestämiin matkoihin ja tapahtumiin.
Tärkeimmäksi tiedotuskanavaksi jäsenistölle on muodostunut seuran oma internet-sivusto ja sähköpostilista
sekä enenevissä määrin seuran Facebook-ryhmä. Aiemmin tiedotukseen käytettyä O-rengasta ei enää toimiteta
vaan se on integroitu seuran nettisivuihin. Seuran nettisivujen (www.rrdc.fi) aktiivinen ylläpito on luonut uusia
kontakteja seuraan ja seuran sivuille luotu, sukelluskohteiden hakuun tarkoitettu, sukelluskohdekartta
(http://www.rrdc.fi/kohdekartta/) on saanut laajaa suosiota seuran ulkopuoleltakin..
Seura haluaa tukea nuorten sukellusharrastusta mm. aikuisjäseniä edullisemmin jäsenmaksuin. Tämä on ollut
mahdollista mm. Tampereen kaupungin avustusten ansiosta. Avustukset ovat mahdollistaneet myös seuran
hallivuorot sekä osan seuran kalustohuoltoja ja ylläpitoa, joka on välttämätöntä kurssien järjestämiseksi ja
sukellustoiminnan ylläpitämiseksi.

VUODEN 2015 TOIMINTA
Itse sukellustoiminta on vuonna 2015 jatkunut erittäin aktiivisena. Sukellusleirejä järjestettiin 2015 seuraavasti:
Orbiit keskisyvät itäiselle Suomenlahdelle 26-28.6. Kesäleiri Paakkilan ja Oravikosken kaivokseen 17-19.7.,
Orbiit matalat 7-9.8. niinikään itäiselle Suomenlahdelle, sekä ensilumileiri Kaatialaan 23-25.10. Varsinaisten
leirien lisäksi monet pienryhmät ovat järjestäneet päivän tai parin matkoja useisiin sukelluskohteisiin sekä
sisämaassa että merellä. Tutustumissukellus Haverin kaivokseen järjestettiin 6.6.
RRDC teki vuonna 2015 yhteistyötä muiden Pirkanmaan sukellusseurojen ja yhteisöjen kanssa. Positiivista
julkisuutta on saanut muiden paikallisten sukellusseurojen ja Pelastakaa Kaukajärvi ry:n kanssa yhteistyönä 9.5.
järjestetty Kaukajärven siivoustalkoot. RRDC:stä paikalle saatiin sukeltajien lisäksi turva- ja sukellustukialuksena
toiminut vene. Kaukajärven tilaa, viihtyisyyttä ja turvallisuutta saatiin parannettua puhdistamalla pohjasta
kuormalavalle huomattava määrä roskia. Sukellusseurojen välistä toimintaa vahvistettiin järjestämällä

yhteisesti laajan suosion saavuttaneen ja tiedotusvälineiden huomioima Divers Night tapahtuma
Rauhaniemessä 7.11. Pienimuotoisempana esimerkkinä seurojen välisestä yhteistyöstä mainittakoon
sukellusreissu Näsijärven Siilinkarille 17.6. Positiivista näkyvyyttä seura sai myös toimimalla pelastussukeltajina
Kaukajärven yliuinti-tapahtumassa.
Koulutuspuolelta RRDC järjesti syksyllä 2015 sukellusturvallisuutta edistävän Rescue Diver kurssin. Seurojen
välistä yhteistyötä kehitti myös Nokian Urheilijasukeltajien järjestämät ensiapu- sekä DAN oxygen provider
kurssit, jonka RRDC:stä suoritti em. Rescue kurssilaiset sekä kertaustarpeessa olleet jäsenet. Jäsenistön
koulutuksen lisäksi RRDC järjesti laitesukelluksen kokeilutapahtuman Kalevan uintikeskuksessa lajista
kiinnostuneille. Kaikki seuran kouluttajat ja norppaohjaajat saavat ensiapukoulutuksen, joka on erittäin tärkeä
asia laadukkaan ja turvallisen koulutuksen ylläpitämiseksi.
Kalevan uintikeskuksen remontti valmistui kesällä 2015 ja syksyllä hallivuorot jatkuivat perinteiseen tapaan 50
metrin uima-altaassa. Viikonloppuvuorojen lisäksi otettiin harjoitusaika myös tiistai-illalle. Vaikka Kalevan hallin
käytöstä aiheutuu seuralle huomattavat kustannukset, haluaa seura edelleen panostaa etenkin hallilla
pidettävään norppatoimintaan sekä muuta sukellusaktiivisuutta, sukellusturvallisuutta ja sukelluskuntoa
ylläpitävään seuralle tärkeään toimintaan. Hallitus päätti olla perimättä jäseniltä erillistä vuosimaksua hallin
käytöstä.
Jäsenmaksuihin ei jouduttu tekemään korotuksia. Taloustilanteen osalta on edelleen jatkettava kurinalaista
taloudenpitoa ja seuran tulee varautua myös tulevaisuudessa tarvittavaan kompressorin
uusintaan/perusremonttiin.

NORPPATOIMINTA
Norppatoiminta on pysynyt aktiivisena. Ohjaajavahvuus on apuohjaajineen kokonaisuudessaan 10 henkilöä,
jolla noin 20 norpan treenejä pyöritetään mukavasti. Pääasiallinen toimintamuoto on viikoittaiset
allasharjoitukset ja satunnaiset oppitunnit. Hallivuoroilla norpille opetetaan sukellustaitojen ja -tietojen lisäksi
mm. räpyläuintia, uppopalloa, pelastustaitoja nuorimmille mukavien vesileikkien siivittämänä.
Sukellusaktiviteettien lisäksi norpille järjestetään myös tutustumisia muihin harrastuksiin ja viime vuonna
ohjelmaan kuului myös osallistuminen valtakunnallisiin norpparalleihin. Norppaohjaajat ovat myös viime
vuonna osallistuneet liiton koulutuksiin esimerkiksi ensiapukoulutuksen muodossa. Norpille järjestettiin myös
laitesukelluskokeilu 17.5.

____________________

____________________

Miikka Jaurola

Arttu Ylinen

