CALYPSON sukellusleiri 9 – 15.7.2018 Russarö

Tervetuloa Calypson sukellusleirille!
Majoitus
Talossa on patjalliset sängyt. Ota mukaan makuupussi ja omat lakanat. Talon keittiössä on jääkaappi. Ota
mukaan oman kylmälaukku. Keittiössä on liesi ja uuni. Ulkona kaksi grillikatosta ja kaasugrilli. Keittiö on
varusteltu normaalein astioin ja ruokailuvälinein. Muistathan siistiä jälkesi ja tiskata käyttämäsi astiat.
Talossa on puusauna, joka lämmitetään päivittäin ja pihalla on savusauna.
Pihalla on myös ulkohuussi x 2.
Vie tyhjät pullot ja tölkit, jotka toit mukanasi, mennessäsi. Kaikki roskat viedään omatoimisesti pois saaresta.

Kuljetukset
Leirin aloitus on maanantaina 9.7.2018. Kokoontuminen Hangon
Itäsatamassa kello 14:00.
Muina päivinä kuljetukset Hanko/Russarö tapahtuvat sopimuksen
mukaan aamulla ja/tai illalla. Ilmoita mihin kuljetukseen haluat Samy p.
040 524 8443. Ylimääräiset kuljetukset sovitaan tarpeen mukaan ja
niistä peritään erillinen maksu.

Russarö
Russarö on puolustusvoimien aktiivisessa käytössä oleva sotilassaari. Olemme saaneet luvan käyttää saarta
leirimme tukikohtana, kunhan noudatamme heidän antamiaan ohjeita. Jokainen vierailija ilmoitetaan Turun
Turvallisuusvalvontakeskukseen 2 saavuttuaan leirille ja poistuttuaan saarelta. Muistahan pitää mukanasi
henkilöllisyystodistukset. Ne on esitettävä pyydettäessä valvontaa suorittavalle sotilasviranomaiselle.
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Ohjeita saarella liikkumiseen
1.
2.
3.
4.

Avotulenteko on kielletty
Tupakointi on sallittu vain siihen erikseen tarkoitetuilla paikoilla
Muiden rakennusten kuin Majakkatalon, liiterin ja saunan käyttö on kielletty.
Liikkumissa on noudatettava varovaisuutta. Tiestö saattaa olla huonokuntoista, ja kohteen luonto on
herkästi haavoittuvaa. Liikkuminen teiden ulkopuolella tapahtuu omalla vastuulla.
5. Sotilaskohteiden, kuten johtamispaikkojen, tutka- tai viestiasemien ja asejärjestelmien kuvaaminen
on kielletty.
6. Sotilaalliset syyt tai ulkopuolisten suojaaminen vaaroilta saattaa aiheuttaa sen, että Rannikkoprikaati
voi kieltää käynnin saarella tiettynä ajankohtana, vaikka vierailulupahakemus olisi hyväksytty.

Sukellustodistukset
Ota mukaan sukelluskorttisi ja täytä myös sukeltajan terveysselvitys.

Sukellustoiminta
Sukellukset suoritetaan Hangon merialueella ja osaksi suoja-alueella. Sukeltajat jaetaan ryhmiin
sukelluskokemuksen ja kortituksen perusteella. Sukellukset toteutetaan ryhmissä ja sukelluspaikka valitaan
tason mukaisesti. Sukellukset alkavat aamuisin yhdeksän aikaan ja iltapäivällä kahden aikaan. Aikataulu voi
muuttua sään ja sukeltajien määrän mukaan.
Iltaisin leiriläiset kokoontuvat yhteen Majakkatalon olohuoneeseen ja silloin sovitaan/suunnitellaan
seuraavan päivän kohteet ja jaetaan sukeltajat ryhmiin ja veneisiin. Sukellukset suoritetaan venesukelluksina.
Jokaisessa ryhmässä on veneen kippari ja sukellustoiminnan johtaja.

Pullojen täyttö
Huolehdi, että viet pullosi täytettäväksi täyttöasemalle ja että se täytetään. Tarkasta, että pullosi on täytetty
noutaessasi pullosi täyttöasemalta. Käytössä on kaksi täyttöasemaa ja molempia voi käyttää. Saatavilla on
paineilmaa ja sovittaessa lisämaksusta myös nitroksia.

Sukelluslaitteet ja tarvikkeet
Huolehdi sukelluslaitteistasi niin, että pidät ne yhdessä paikassa. Laiturilla pidettävät laitteet ja tarvikkeet
pidetään siistissä rivissä ja järjestyksessä. Puvut ja regut huuhdellaan makealla vedellä vasta leirin jälkeen.
Kirjaa sukelluksesi päiväkirjaan. Tarvittavat tiedot löytyvät sukelluspöytäkirjasta.

Viihdytään yhdessä
Ja lopuksi, jotta leiri sujuisi kaikin puolin sujuvasti ja kaikille osapuolille mukavasti autathan kaveria, ojennat
kätesi ja osallistuthan sinulle sopivaan tehtävään, oli se sitten pullojen täyttö, saunan lämmitys, lihan
leikkaaminen tai kukkien kerääminen. Pidetään myös yhdessä paikat siistinä ja jätetään kengät eteiseen.
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Yhteystiedot
Samy Olin
Tiina Helminen
Minna Gustavsson

p. 040 524 8443
p. 050 366 6883
p. 0400 489 984

Hauskaa leiriviikkoa ja sylintäydeltä aurinkoista mieltä!

Samy

Tiina

Minna

Jukkahylky

Lentävä Hollantilainen

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

