Ohjelma: Tämän ohjelman lisäksi koko viikon ajan ohjelmaa Perämeren kansallispuistossa (Visit Perämeri -tapahtuma).
•

Perjantai:
➢ Essi ja Suvi pitävät infopistettä Selkä-Sarvessa liittyen Visit Perämeri -tapahtumaan klo 12-16
➢ Sukellus iltapäivällä / alkuillasta (mahdollisesti Vesikolla tulevat sukeltavat matkalla Kemistä Sarveen)
➢ illalla vapaamuotoista illanviettoa (saunomista, grillausta jne.)

•

Lauantai:
➢ aamupäivällä sukellus
➢ Infopiste Visit Perämeri-tapahtuman yhteydessä 12-16 Selkä-Sarvessa (tietoa, kuvia ja videoita Perämeren uudesta
hylkysukelluskohteesta, Essi & Keijo & Suvi)
➢ iltapäivällä / alkuillasta sukellus
➢ illalla vapaamuotoista illanviettoa (saunomista, grillausta jne.)

•

Sunnuntai:
➢ päivällä / kotimatkalla sukellus

Majoitukset: Ole yhteydessä Suvi Saarnioon (suvi.saarnio@metsa.fi) jos haluaisit majoittua mökissä Selkä-Sarvessa.
•

Oma teltta/vene, Selkä-Sarven mökit, Vesikko (Kemin Urheilusukeltajat, jorma.vaha@gmail.com)

Kuljetukset Sarveen mantereelta ja takaisin hommataan itse! Kuljetusta voi kysyä Kemin Urheilusukeltajilta (ota yhteyttä Jorma
Vähään, lähtöaika Kemistä selviää lähempänä tapahtumaa), Tornionlaakson Sukellusseuralta (ota yhteyttä Niko Alaluusuaan
niko.alaluusua@outokumpu.com), lähtöaika Torniosta selviää lähempänä tapahtumaa) tai Pekka Aholta (järjestää venekuljetuksia
Perämeren kansallispuistoon, aikataulu tulee sopia Pekan kanssa, yhteen kyytiin mahtuu kerralla vähintään 6 henkilöä
varusteineen ja hinta on noin 200 € per venekunta, sis. molemmat suunnat, soita 0400296425 ja varaa paikkasi & kysy lisää).
Alustavat sukelluskohteet (tarkentuvat paikan päällä, sään mukaan)
- Julian (Selkä-Sarven eteläpuolella) ja höyrylaiva Albano (Pitkäleton länsipuolella)
- Hebe ja Salem matkalla Sarveen perjantaina tai palatessa Kemiin sunnuntaina
- Biosukelluksia Metsähallituksen meribiologien kanssa Perämeren kansallispuiston alueella
- On mahdollisuuksien rajoissa, että päästään tekemään sukelluksia Perämeren uuteen hylkykohteeseen, joka löydettiin kesällä
2017. Tämä riippuu täysin museoviraston meriarkeologien tutkimuksista ja päätöksestä, joka selviää viikkoa ennen tapahtumaa.
Tämä kohde on kuitenkin myös säiden armoilla, ja lisäksi vaatii sukeltajalta kokemusta pimeässä ja huonossa näkyvyydessä
sukeltamisesta.
- HUOM! Perämeren vesi on tuohon aikaan vuodesta noin +6 - +12 'C ja näkyvyys voi olla heikko (vesi ruskeaa ja sameaa), varaudu
tähän :) Kohteet valikoidaan sukeltajien kiinnostuksen ja osaamistason mukaan, joten tuoreetkin sukeltajat rohkeasti mukaan!
Lisätietoja järjestäjiltä (essi.keskinen@metsa.fi, suvi.saarnio@metsa.fi, k_suihko@hotmail.com, jorma.vaha@gmail.com) ja
Facebook-eventistä ”Dive Perämeri”

