SUKELTAJALIITON PRONSSISET ANSIOMITALIT
Jauho Jukka
Jukka on toiminnallaan ansainnut huomionosoituksen. Hänen avullaan Vesikoiden täyttöpaikalle saatiin
nitroxtäytöt jäsenistölle mahdollisiksi.
Toimii kahdessa seurassa ollen niissä kouluttajana (Kouvola, Kotka).
Jukka on myös Vesikoiden johtokunnassa jäsenenä. Jukka ajantasaisti myös seuran turvallisuussuunnitelman.
Järvinen Tommi
Tommi on seuran koulutusvastaava. Hän on toiminut rivikouluttajana useamman vuoden ja vetänyt sen jälkeen
sukelluskursseja muutamia vuosia.
Tommi kuuluu myös seuran johtokuntaan, jossa on myös ollut useamman vuoden varsinaisena tai varajäsenenä.
Kaipinen Jouko
Seuran puheenjohtaja.
Jokke aloitti puheenjohtajan pestin 2016, ja on ollut todella jämäkkä, asioita eteenpäin vievä ja kehittävä henkilö.
Pohtii asioita eri näkökulmista, ja ääneen 
Todella hyvä uusi 'vanha' tuulahdus Vesikoiden johtokuntaan, jossa Jokke vaikutti aiemminkin.
Yrityselämän palveluksessa päivätyönsä tehnyt omaa paljon seuralle arvokkaita yhteistyökanavia.
Kemppi Birgitta
Birgitta on toiminut norppaohjaajana useamman vuoden. Samalla hän huolehtii seuran junioreiden
tiedottamisesta ja vastaa niitä koskeviin sähköposteihin yms.
Aktiivinen junioriohjaaja.
Leppäkoski‐Pynnönen Kati
Kati on toiminut ansiokkaasti seuran rahastonhoitajana useita vuosia. Hänen ammattitaitonsa seuran kulujen
seurannassa on ollut erinomaista.
Johtokunta on hänen pestinsä aikana ollut koko ajan tietoinen seuran taloudellisesta tilanteesta ja on siten voinut
suunnitella mm. taloudellisia resursseja vaativia hankintoja oikeaan aikaan ja oikeissa mittakaavoissa.
Pöntinen Timo
Sukeltajaliitto antanut tunnustuksen 60‐v. juhlassaan. Jaettu Vesikoiden 50‐v. juhlassa.
Ruuhimäki Anu
Anu on mahdollistanut seuran sukelluskurssien teoriakoulutuksen yli kymmenen vuoden ajan.
Hänen yrityksensä Lounaskahvila Kulman tilat ovat olleet seuran koulutustarpeisiin enemmän kuin hyvät ja ne
ovat aina olleet saatavilla.
Anun yrityksen tiloissa on pidetty mm. seuran sukellus‐ ja snorkkelikurssien teoriaosuuksia, vapepa‐kurssi,
ensiapukursseja yms.
Tuuri Oona
Oona on ollut seuran aktiivinen jäsen ihan pikkutytöstä lähtien.
Aikuisuuden kynnyksellä toimi seuran junioritoiminnassa ensin ohjaajana, myöhemmin on vastannut koko
junioritoiminnan pyörittämisestä. Organisoi mm. Vesikoiden järjestämän valtakunnallisen Norpparallin 2014.
Oona pelaa myös uppopalloa NaSujen joukkueessa.
On ollut jo useamman vuoden Vesikoiden johtokunnan jäsen ja pikkuhiljaa on kasvanut myös järjestöpuolen
hallinnollisiin tehtäviin.
Wallen Outi
Outi on toiminut kouluttajana ja junnuohjaajana. Hän oli usean vuoden seuran johtokunnassa, jossa alkanut
jäsenasioiden hoito jatkuu edelleen.
Huolellinen jäsenrekisterinhoitaja.
Vatto Timo
Timo hoitaa seuran kalustonhoitajan kanssa seuran kalustoa. On aktiivinen puuhamies sekä äärimmäisen innokas
sekä myös äärimmäisen valveutunut sukellusten turvallisuudesta.
Luotettava sukelluspari ja veden alla häneen voi kokematonkin sukelluspari luottaa täydellisesti.

Yli‐Kojola Kimmo
Kimmo on toiminut Vesikoissa uppopallovetäjänä sekä touhuaa junnutoiminnassa. Hän on ollut myös
johtokunnan jäsenenä tai vara‐jäsenenä useamman vuoden.
Kimmo toimii myös lähikouluttajana sukelluskursseilla.
SUKELTAJALIITON P4‐SUKELTAJAKORTIT
Gardemeister Jukka
P1‐kurssi syksyllä 1985. Sukelluskertoja n. 1200.
Jukka on sukeltaja, joka sisäistänyt täydellisesti sukellusharrastuksen ytimen. Jukka on henkilö joka levittää
sukelluksen ilosanomaa täydellisesti. Jukka jaksaa innostua jokaiseen sukellukseen ja koulutukseen 100
prosenttisesti. Lisäksi hän on sisäistänyt sen, että sukellusharrastus vaatii myös vastuullista seuratyötä. Ei riitä,
että sukeltaa itse vaan on myös luotava olosuhteita jotka mahdollistavat seuralaisten harrastamisen.
Toiminut seuran kalusto‐ ja venevastaavana 1994 lähtien.
Ketonen Tuomo
Tuomo on edelleen, 2007 jaetun Liiton hopeisen ansiomitalin jälkeen seuran luottohenkilö. Aina valmis seuran
talkoisiin ja sukellustapahtumiin.
Tuomo on sukeltaja, jonka kädentaidoista hyötyy koko seura. Tekninen tietämys mahdollistaa koneiden ja
laitteiden huollon, rakentamisen ja korjaamisen. Sukellusparina erittäin luotettava.
Rauhallinen luonne ja runsas kokemus korostuu kokenut‐kokematon ‐sukelluspari sukelluksilla.
Tuomo ryhtyi laitesukeltajaksi 1990‐luvun alussa Vesikoiden P1‐kurssin käytyään. Siitä lähtien hän on ollut
vakiosukeltaja niin seuran järjestämillä sukellustapahtumilla kuin pienemmissäkin ryhmissä eli sukeltaa todella
paljon vapaa‐aikanaan.
Vallittu Ari
Ari on ollut kahdessa seurassa monta vuotta, jopa muutaman kymmenen. Sukeltajauraa liki neljäkymmentä
vuotta.
Ari on seuramme kouluttajista se, jolla on hyvät yhteydet Sukeltajaliittoon ja häneltä saa ajantasaista tietoa
kaikesta mikä liittyy sukellukseen.
Ammattinsa tuoma ihmisen mielentuntemus auttaa koulutustilanteissa oppilasta ymmärtämään omaa käytöstä.
Sukeltaa paljon vapaa‐aikanaan.
On aloittanut sukeltajan uransa 1974 Mikkelissä ensin perusvälinein juniorikurssilla 1974 ja myöhemmin laitteilla.
Tuolloin luokkasuoritukset olivat ns. pm‐suorituksia, ja siksi Arilta puuttuu nykyinen P1‐kurssisuoritusmerkintä :)
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