
 

Tule 
mukaan! 

Näin 
pääset 
alkuun 
Tule mukaan sukeltamaan  
Savonlinnan urheilusukeltajien 
kanssa 

 Intro eli laitesukelluskokeilu 

 Laitesukelluksen peruskurssi 

 Mahdollisuus lisäkoulutuksiin 

Ota yhteyttä 
Pj Esa Nuutinen 
esa.nuutinen@honostfield.fi 

puh. 0400 654 140 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hinnasto 
Liittymismaksu 30 € 

Täysjäsenmaksu 80 € 

Kaksoisjäsenmaksu 55 € 

Norppajäsen (7-15 –vuotias) 30 € 

Kuuttijäsen (alle 7 –vuotias) 5 € 

Jäsenyys mahdollistaa myös Savonlinna 
uimahallin käytön seuran vuoroilla (1 
euro/vuoro) ja sukelluspullojen täyttämisen 
(30 euro/vuosi). Lisäksi voit osallistua 
keskiviikkosukelluksille kesäkaudella 
tukialus Kavassilla ilman erillistä korvausta. 

Lisätietoja 
info@savonlinnanurheilusukeltajat.fi 
www.savonlinnanurheilusukeltajat.fi 

Savonlinnan 
Urheilusukeltajat ry 

Pinnan 
alle 

https://www.savonlinnanurheilusukeltajat.fi/


 

 

Vedenalaisessa maailmassa 
vuodesta 1972 
Savonlinnan urheilusukeltajat ry on 
Savonlinnan vanhin sukellusseura. 
Jäsenmäärämme on noin 100 ja ikähaitari 
3-80 –vuotta. 

Seuran jäsenten sukellusharrastus on 
monialaista: uinnista, snorkkeli-
sukelluksesta ja laitesukelluksesta aina 
vaativampaan tekniikka- ja 
luolasukellukseen.  

Seurassa harrastetaan lisäksi mm. 
vedenalaiskuvausta sekä talvi- eli 
avantouintia jopa kilpatasolla. 

Seuramme laaja toiminta soveltuu kaiken 
ikäisille vesielementistä kiinnostuneille ja 
tarjoaa mahdollisuuden osallistua ja 
kehittyä oman tason mukaisesti. 

 

”Tee elämäsi paras harrastusvalinta 
– aloita koko perheen 
sukellusharrastus” 

Seuran tarkoituksena on jäsentensä taitojen 
kehittäminen vedessä, vedenalla sekä vesillä 
liikkumiseen ja toimimiseen. Näitä taitoja 
voidaan tehostaa ympärivuotisilla 
harjoituksilla ja koulutuksissa.  

Altaalla ja avovedessä 
Seuralla on vakiovuoro Savonlinnan 
uimahallilla läpi talven keskiviikkoisin ja 
perjantaisin klo 20-21.  

Aktiivisella hallivuorollamme on 
mahdollisuus harjoitella perusväline- ja 
laitesukellusta sekä kohottaa kuntoaan 
uimalla.  

 

Olemme koko perheen seura! Lapset ovat 
tervetulleita totuttelemaan vedessä 
toimimista turvallisesti leikkien kautta 
seuran hallivuoroille. 

Tavataan kesällä Kavassilla 
Seuralla on oma tukialus, M/S Kavassi, 
joka on noin 15 m pitkä teräsrakenteinen 
laiva. 

Koko kesän ajan Kavassi lähtee 
kotisatamastaan Kirkkolahdesta 
keskiviikkoiltaisin klo 18 ja kokoaa sekä 
seuran omia sukeltajia, uusia 
peruskurssilaisia että Savonlinnassa 
lomailevia sukellusharrastajia yhteisille 
sukelluksille lähivesille.  

Lisäksi Kavassilla järjestetään kesäisin 
sukellusleirejä kauempanakin lähivesillä 
Puruvedellä ja Saimaalla. 
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