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Sukeltajaliiton nuortenleiri

Melqqu 2014
 
Iso-Melkutin ja Räyskälä,  
Loppi 13.–15.6.2014



Leiripaikka:
Loppi, Iso-Melkutin-järvi ja Räyskälän leirikeskus.

Ajankohta:
13.–15.6.2014 (perjantaista sunnuntaihin). 

Järjestäjät:
Riihimäen Urheilusukeltajat ry ja Sukeltajaliiton nuorten 
ryhmä.

Osallistujamäärä:
Enimmäisosallistujamäärä on 16 sukeltajaa. Vähimmäis-
osallistujamäärä on 14 sukeltajaa.

Osallistumismaksu:
Leirin osallistumismaksu on 150 euroa. Hinta sisältää 
majoitukset, ruokailut ja kaiken muun leiriohjelman 
paitsi kuljetukset leiripaikalle ja sieltä pois sekä mah-
dollisen kurssin. Kuljetukset leirikeskuksen ja sukellus-
kohteen välillä sisältyvät osallistumismaksuun.

Vastuuhenkilöt:
•	 Riku	Kiviluoto, riku.kiviluoto@hotmail.com, 

puh. 050 492 5272

•	 Teemu	Virtanen, teemu.virtanen@riusuk.net, 
puh. 045 145 0415.

Kenelle	leiri	on	tarkoitettu:
Leiri on tarkoitettu noin 15-20-vuotiaille laitesukelta-

jille. Alle 15-vuotias voi osallistua leirille, jos hänellä 
on sukelluskortti, sukelluskokemusta ja jos hänelle 
saadaan täysi-ikäinen sukelluspari järjestäjäseurasta.

Mitä	leirillä	tehdään:
Leirillä tehdään kolmena päivänä sukelluksia Iso-Mel-
kuttimella, joka sijaitsee noin 10 minuutin ajomatkan 
päässä majoituspaikkana toimivasta Räyskälän leirikes-
kuksesta. Kuljetukset sukelluspaikan ja leirikeskuksen 
välillä hoidetaan järjestäjäseuran toimesta.

Iso-Melkutin on jyrkkärantainen ja kirkasvetinen erä-
maajärvi, jonne on rakennettu mm. veteenmenoportaat, 
varusteiden pukemistasanne sekä 5 metrin syvyydessä 
oleva lava. Järvi soveltuu sekä aloitteleville että koke-
neille sukeltajille, sillä näkyvyys on hyvä ja syvyydet 
vaihtelevat 5 ja 25 metrin välillä.

Leirin oheisohjelmaksi on kaavailtu erilaisia kursseja. 
Kyseeseen voivat kiinnostuksen mukaan tulla vaikkapa 
nitroksi- ja kuivapukukurssit. Kurssitarjonta, kurssien 
hinnat ja vähimmäisosallistujamäärät vahvistetaan syk-
syn 2013 aikana. Kurssit järjestetään, jos niille osallis-
tuu riittävästi leiriläisiä.

Sukellukselliseksi erikoisohjelmaksi on suunniteltu 
myös “työsukellusta”, jossa naapurilammesta noste-
taan ylös vanha vene, joka kuljetetaan Iso-Melkuttimelle 
ja upotetaan sukellusnähtävyydeksi.

Leirin muuna oheisohjelmana on mm. jalkapallonpeluu-
ta, saunomista ja uimista Räyskälän leirikeskuksella.

Melqqu 2014 -leirin perustiedot ja alustava ohjelma

Sukeltajaliiton nuortenleiri 2014 Lopen Räyskälään
Riihimäen Urheilusukeltajat ry hakee Sukeltajaliitto ry:ltä oikeutta järjestää liiton nuortenleiri nimellä Melqqu 2014 
Lopen Räyskälässä kesäkuussa 2014. Tässä hakemuksessa on esitelty leirin perustiedot, vastuuhenkilöt, alustava 
ohjelma ja alustava budjettisuunnitelma.

Riihimäessä 27.5.2013

Riihimäen	Urheilusukeltajat	ry

Matti	Rautamäki	 	 	 	 	 	 Kati	Pirkola	
puheenjohtaja       sihteeri, hallituksen jäsen



Jokainen osallistuja täyttää leirin alussa Sukeltajaliiton 
terveysselvityslomakkeen. Alaikäisten osallistujien 
huoltajat allekirjoittavat lisäksi suostumuksen huol-
lettavansa osallistumisesta leirille. Suostumuslomake 
toimitetaan ilmoittautuneille ennen leiriä ja palautetaan 
leirin aluksi.

Leirillä tehtävät sukellukset suunnitellaan osallistu-
jien toiveiden, kokemuksen ja taitotason mukaisiksi. 
Sukellukset toteutetaan Sukeltajaliiton turvaohjeen 
mukaisesti, eli jokaiselle sukellukselle mm. nimetään 
sukellusvanhin, kirjuri ja turvasukeltaja. Iso-Melkutin on 
sukelluskohteena tuttu järjestäjäseuran talkoolaisille.

Sukellussuunnitelma, turvallisuus- ja pelastussuunnitel-
ma ja sukelluskohde esitellään ennen jokaisen sukel-
luksen alkua. Yli 15-vuotiaat leiriläiset voivat sukeltaa 
pareina, mutta järjestävän seuran täysi-ikäinen sukel-
lusopas lähtee mukaan kaikille sukelluksille, joissa on 
mukana alaikäisiä.

Leirille nimetään turvallisuusvastaava ja laaditaan erik-
seen turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Suurimmalla 
osalla järjestäjäseuran talkoolaisista on sukellustapa-
turmien ensiapupätevyys (DAN BLS tai korkeampi). 

Sukelluspaikalla ja leirikeskuksessa on käytössä ensi-
apuvälineet ja hapenantolaite.

Turvallisuus leirillä

Perjantai	13.6.
• Klo 13–14 saapuminen leirikeskukseen

• Klo 14 päivällinen

• Klo 15 lähtö sukelluskohteelle (Iso-Melkutin)

• Klo 15.30 sukelluskohteen ja  
turvaohjeiden esittely kohteella

• Klo 16–19 sukellukset

• Klo 19 paluu leirikeskukseen,  
sauna ja varusteiden huolto

• Klo 21 iltapala ja iltaohjelmaa/kurssin teoriat

• Klo 23 hiljaisuus 
 

Lauantai	14.6.
• Klo 8 aamiainen

• Klo 9 varusteiden pakkaus ja siirtyminen  
sukelluskohteelle

• Klo 10 ensimmäiset sukellukset

• Klo 13 lounas (sukelluskohteella)

• Klo 14 toiset sukellukset

• Klo 18 paluu leirikeskukseen,  
sauna ja varusteiden huolto

• Klo 21 iltapala ja iltaohjelmaa/vapaa-aikaa

• Klo 23 hiljaisuus 

Sunnuntai	15.6.
• Klo 8 aamiainen

• Klo 9 varusteiden pakkaus, majoitustilojen siivous ja 
siirtyminen sukelluskohteelle

• Klo 11 ensimmäiset sukellukset

• Klo 13 lounas (sukelluskohteella)

• Klo 14 toiset sukellukset

• Klo 17 paluu leirikeskukseen ja kotiinlähtö

Leirin alustava aikataulu



Mikäli leirille osallistuu 16 sukeltajaa, tuottaa leiri 
alustavan arvion mukaan 27 prosentin tuoton. 
Jos leirille osallistuu 14 sukeltajaa, tuottaa leiri 7 
prosentin tuoton. 

Majoitus	
• Leirikeskuksen vuokra 660 euroa

Ruokailut	 	
• Ruokatarpeet  800 euroa  

Ilmahuolto	 	
• Polttoainekulut 100 euroa 

Kuljetukset	 	
• Polttoainekulut 300 euroa

Muut	kulut
• Sekalaiset kulut 100 euroa

Kulut	yhteensä	 	
   1 960 euroa

  

Kulut/osallistuja jos 16 osallistuu: 
   122,5 euroa

Räyskälän leirikeskus on Lopen kunnan virkistys- ja 
toimintapaikka. Tämä entinen kansakoulu sijaitsee 
Kaartjärven rannalla. Tilat on remontoitu 90-luvulla. 

Leirikeskuksen	varustus
Leirikeskuksessa on mm. sali- ja luokkatila, sauna, 
yhteismajoitustiloja, keittiö astioineen ja muine 
varusteineen (n. 40 hengelle) sekä grillikatos 
rannassa. Viihdettä ja toimintaa varten sisätiloissa 
mielenkiintoisia pelejä ja laitteita mm. biljardipöytä, 
piano, tv-video. Koulutusta varten on perus AV-
välineet. Rannassa on hyvät uintimahdollisuudet ja 
veneet vesillä liikkumiseen.

Majoittautuminen	leirikeskuksessa
Leirikeskus sopii yhtenäisille ja omatoimisille 
ryhmille. Yöpyjiä saa olla enintään 40 henkilöä ja 
päiväkäyttäjiä samanaikaisesti enintään 150 hen-
kilöä. Kerrossänkypaikkoja on 24, joissa vuode-
vaatteet (omat liinavaatteet), sekä 5 sänkypaikkaa 
ns. vetäjien huoneessa. Näiden lisäksi on noin 15 
patjapaikkaa.

Omat vuode- ja liinavaatteet tai makuupussit on ol-
tava. Paikka ei sovellu eläinallergisille, sillä eläimet 
on sallittu.

Leirin alustava  
budjettisuunnitelma Räyskälän leirikeskus


