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Internet: http://welcome.to/rrdc
sähköpostilista: rrdc@ae.tut.fi

Tässä lehdessä mm.:
•
•

LÄÄKETIETEELLINEN
•
ARTIKKELI TURISTIRIPULISTA •
MATKAKERTOMUKSIA

NORPPARALLIN KUULUMISIA
... PALJON MUUTA...

KYLMISTÄ OLOSUHTEISTA.

Kissamaista hymyä. Kuva Jyrki Hietanen.
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Puheenjohtajan palsta
Kevään alkua!

toimintaan.
Seuralle on taas hankittu lisää
kalustoa. Venemessuilta ostettiin uusi
Apeks-regulaattori ja seuran vanha
Poseidon regulaattori päivitettiin
uuteen. Seuralla on nyt siis 4 kpl
täysin avovesikelpoisia regulaattoreita
joita voi lainata jos seura ei tarvitse
niitä esim. kursseille. Lisäksi on
hankittu happianalysaattori. Analysaattorin
on
tällä
hetkellä
allekirjoittaneen hallussa, mistä sitä
voi lainata tarvittaessa.
Kesän reissuja ollaan pikkuhiljaa
suunnittelemassa.
Uutena tulee
ainakin viikon risteily Suomenlahdella,
jolloin mahdollista nähdä suuri osa
kuuluisimmista
hylyistä
samalla
reissulla. Laittakaa päivämäärät
muistiin,
nähdään
sukelluksen
parissa.

Vuoden ensimmäinen Norjan reissu
on takanapäin ja juuri palattiin
Kaatialasta. Myös muina päivinä on
tullut sukellettua. Lisäksi käynnissä on
P1- ja tekniikkasukelluskurssit. Mistään
hiljaiselosta
ei
RRDC:n
talvikautta voida siis syyttää. Ainakin
seuran maililistalla olijat ovat huomanneet että uutta kammiopaikkaa
etsitään sinnikkäästi. Paikat ovat
kuitenkin hyvin kysyttyjä ja nopean
päätöksen teko on vähän vaikeaa.
Usein aamulla lehdessä olevat paikat
ovat jo iltapäivään mennessä
menneet. Onneksi meillä ei ole
välitöntä kiirettä poistua nykyisestä
paikasta. Lisätilalle olisi kuitenkin
käyttöä.
Seuran yleiskokous on jälleen 12.4.
Tilien lisäksi kokouksessa keskustellaan varmasti myös kammiosta
sekä
seuran
suhtautumisesta
tekniikkasukellukseen.
Tervetuloa
kaikki paikalle vaikuttamaan seuran

Marko “the icebraker” tekee
Kaatialassa. Kuva Taina Jordan.

avantoa

Marko

2

O-Rengas - 2/03 - maaliskuu

Koulutusuutisia
Heippa täältä koulutusrintamalta.
Jotkut ovat varmaan huomanneetkin,
että kammion lattialla on välillä hillitön
läjä pulloja levällään. Ne ovat perua
P1-kurssin
allastreeneistä
tai
mahdollisesti
joltain
introlta.
Kouluttajien ajankäyttöä on ihan
luvallista vähentää täyttämällä pullon
tai pari aina, kun täyttää omia
pullojaan kammiolla.
Eli siis kevään peruskurssi on nytten
hyvässä vauhdissa. Kurssin aloitti
ennätykselliset 12 henkeä! Seuran
kalusto ns. loppui kesken, mutta
onneksi Auvo tuli apuun ja vuokrasi
puuttuvat
paketit
kurssilaisille.
Valitettavasti kato kuitenkin verotti
kurssista
heti
alkuun
kolme
osanottajaa,
joten
lopulliseksi
vahvuudeksi jäi 9 henkeä. Sekä
altaista että teoriasta on tällä hetkellä
hoidettu noin puolet. Avovesileiri
pidetään toukokuun 16-18.5.
P2-kurssi alkaa 13-15.6. jolloin
pidetään
kurssin
teoriaja
allasviikonloppu. Avovesisukelluksista
tehdään matalassa vedessä tehtävät
sukellukset
(mm.
etsintäja
pelastussukellukset)
kohtuullisen
nopeasti allasviikonlopun jälkeen.
Tämän
jälkeen
kurssiin
tulee
muutaman kuukauden tauko, jolloin
kurssilaiset saavat oma-alotteisesti
sukeltaa kesän ajan P1-tasoisia
sukelluksia ja harjoitella puvun käyttöä
perusteellisesti. Kurssin vaativammat
sukellukset (pimeä- sekä yösukellus)
tehdään sitten syksyllä vesien hieman
viilennyttyä.
Tästä
kurssin
ryhmittelystä johtuen kurssille otetaan

myös sellaisia oppilaita, joilla kaikki
vaadittavat 20 sukellusta eivät
olisikaan heti kurssin alussa kasassa.
Eli myös tämän kevään kurssilaiset
voivat halutessaan osallistua. Ennen
syksyn
sukelluksia
näiden
vaatimusten tulee luonnollisesti olla
hoidettu kuntoon! Kurssilla on vielä
hyvin tilaa, joten ilmoittautumisia saa
lähettää edelleen.
P3-kurssista
on
suunnitteilla
yhteistyö
ScubaLibren
kanssa.
Kurssista
kiinnostuneet
voivat
edelleen paiskia minua ilmoittautumisilla.
VAPEPA -rintamalta sen verran, että
suunnittelimme
’Pirkanmaan
Pelastuskoirat
ry’:n
kanssa
koulutusta, jossa tavoitteena oli
opettaa koiria aistimaan pinnan alla
oleva sukeltaja. Alkuperäinen idea oli
toteuttaa harjoitus Tesomajärvellä
vielä jäiden aikaan, mutta harjoitus
siirrettiin tuonnemmaksi odottamaan
järvien sulamista.
Nitrox-kurssin aloittaminen odottaa
edelleen
nitrox
-täyttölaitteiston
ilmaantumista...
Tekniikkasukellus- porukan kurssi
jatkuu suunnilleen silloin kun lehti on
postissa tulossa lukijoille. Taas saa
hikoilla kuivapuvussa ja täydessä
varustuksessa altaan lämmössä.
Ensimmäisenä
viikonloppuna
opettelimme oikeata uintiasentoa
sekä aukomaan ja sulkemaan
pullohanoja. Myös dekopullon ja –
poijun kanssa hieman leikittiin.
Kurssin vaatimukset tästä tulevat vielä
lisääntymään,
vaikka
nämäkin
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vaativat
tiukkaa
harjoittelua.
Kuulemma eräät ovat päässeet
treenaamaan aina Norjaan saakka
(katkeraa mutinaa...) Myös laitteistoa
on mennyt paljon uusiksi, mm.
useampi pullopaketti sekä runsaasti
pienempää sälää. Tällä kertaa
hommat pitäisi olla hanskassa ja
odotamme
kauhulla,
miten
kouluttajamme tahtoo meidän tällä
kertaa nolaavan itsemme. Huhua on
kuultu mm. narun seuraamisesta
sokkona...
Jännittävää kevään jatkoa!

Reima

Norpat
Tervehdys norppaväki!

Aikataulusta
sen
verran,
että
harjoituksia EI pidetä pääsiäissunnuntaina 20.4.
Palmusunnuntaina13.4. ei ole järjestettyä ohjelmaa, mutta halutessaan
altaalle voi tulla ja joku ohjaaja on
valvomassa. Äitienpäivänä pidämme
treenit, mutta koska äitienpäivän
jälkeen on enää yhdet harjoitukset, ei
silloinkaan enää harjoitella uusia
asioita. Päättäjäiskerta on siis 18.5.
jolloin on allastreenien jälkeen
perinteisesti munkki- ja mehutarjoilu
kahviossa. Muulloin treenit normaaliin
tapaan ellei toisin ilmoiteta.

Alkuvuosi on sujunut hienosti. Vaikka
kevät
lähestyy
lujaa
vauhtia,
toivottavasti jaksatte käydä treeneissä
yhtä ahkeraan kuin tähänkin asti.
Loppukevään ohjelmaan ei näillä
näkymin kuulu mitään erikoista. P1korttien yhteistilaus tehdään tämän
kauden aikana ja todennäköisesti
saamme pidettyä myös P2-kurssin
teoriatunnit. Ajankohdasta tiedotetaan
paremmin niille, joita asia koskee, eli
norpille joilla P1 on suoritettu ja
valmiutta vaativimpiin tehtäviin löytyy.
Todennäköisesti teoriat pidetään 2-3
sunnuntaina vähän pidemmissä
pätkissä treenien jälkeen. Allaskokeita
varten aletaan harjoitella paremmin
lähiviikkoina.

Aurinkoista kevättä toivoo

Laura, Joonas,
Antti & Tommi
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Kalustovastaavan palsta
Kalusto- ja
kompressorivastaavat

kyllä lähtee. Toisessa tapauksessa
2x7 l 200 bar laitetta oltiin täyttämässä
kun pullon yläkartio irtosi eli
käytänässä pullo katkesi. Yläkartio jäi
kuitenkin pulloventtiilistä ja välisillasta
kiinni toiseen pulloon väpättämään.
Pullot oli katsastettu asianmukaisesti,
joten tunnit vain lienevät tulleet
täyteen. Vielä ei ollut täyttä selvyyttä
syystä mutta Tukes tutkii asiaa.

Tervehdys sukeltajat! Sukelluskausi
lähestyy joten nyt on jo aika tarkistaa
onko varusteet kunnossa kevään ja
kesän sukelluksia varten. Kerhon
varusteiden osalta jatkan edelleen
raskaamman
kaluston
parissa,
kompressoreiden, pullojen jne. muista
varusteista kuten liiveistä vastaa Ville
Viljanmaa. Ville onkin jo kunnostautunut
tehtävissään
mm.
inventoimalla kerhon varusteet ja
laatimalla uudet varustelistat.

Nitroksi
Kerholle hankittiin happianalysaattori
ja sitä lainataan vain nitroksi kurssin
käyneille. Nitroksi täyttöaseman
rakennus on jo hyvällä mallilla. Nyt
kannattaa hankkiutua kursseille niin
kerhon varusteista ja laitteista saa
täyden hyödyn.

Läheltä piti tapauksia
Kouluttajapäivillä käytiin tapahtumaraportteja läpi ja niissä oli kaksi
tapausta paineilmapulloista. Toisessa
pulloon oli laitetu sopimattomalla
kiertellä oleva pulloventiili, vaikka
molemmissa oli kierremerkinnät.
Täytön aikana kiinnitys oli pettänyt ja
venttiili lentänyt voimalla kattoon,
henkilövahingoilta vältyttiin mutta
täyttäjän kalsarit lienevät olleet pesun
tarpeessa, sellaisella voimalla ventiili

Kammio
Uutta
pullojentäyttöpaikkaa
on
edelleen etsitty kiihkeästi mutta
sopivaa ei vaan tahdo löytyä. Pari
ehdokasta on ollut ja niitä on käyty
katsomassakin mutta ne ovat olleet
liian kalliita kerholle. Joten jos jollakin
olisi tiedossa sopiva paikka uudelle
kammiolle niin voisi
ottaa
yhteyttä
allekirjoittaneelle.
Hyvästä vihjeestä
luvassa
jonkinlainen palkkio.

Tero
Tero kisua tervehtimässä.
Huomaa
kissan muikea ilme!
Kuva Jyrki Hietanen
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Oriveden kultarallissa oli kivaa!
Seuramme
oli
pitkästä
aikaa
edustettuna norpparallissa Orivedellä
8.-9. helmikuuta. Kultaralliksi ristittyyn
tapahtumaan lähtivät mukaan Manu
Ihalainen, Annika Haapaniemi, Perttu
Koivisto, Niko ja Sami Sikkilä sekä
ohjaajista Laura. Sikkilän Iida
valitettavsti sairastui juuri ennen
reissua.
Matkat Orivedelle saatiin onnellisesti
hoidettua aktiivisten vanhempien
avulla, joten matkakulut jäivät pieniksi.
Yöpyminen tapahtui Oriveden opiston
tiloissa uimahallin vieressä. Heti
alkuun huomasimme saapuneemme
paikalle
kovinkin
ajoissa
ja
ensimmäiset tunnit paikan päällä
koitimme tappaa aikaa. Lauantaiiltana ohjelmassa oli ruokailun lisäksi
itse kilpailu ja myöhemmin iltapala ja
disko. Sunnuntaina ehdittiin syödä ja
pakata, sitten oli palkintojen jako, ja
Tamperella olimme jo ennen puolta
päivää.
Ralli suoritettiin pareittain. Kaikille
norpillemme ei löytynyt omasta
seurasta samaan sarjaan sopivaa
paria, joten Perttu, Annika ja Manu
saivat parit toisista seuroista. Manun
sarjaan (pojat 7-9v) ei ollut ketään
muita osallistujia, joten pisteet
Manulle rohkeasta osallistumisesta!
Pariksi löytyi Anna Helsingin H2O:sta
ja kultapokaali oli taattu. Niko ja Sami
voittivat pronssia 13-15-vuotiaiden
poikien sarjassa. Onnea kaikille!
Koska halli oli todella pieni, ei ohjaaja
pääsyt seuraamaan muuta kuin
pienimpien kilpailua oman seuran
norpan seurassa. Koska 7-9-vuotiata
ei ollut muualta kuin RRDC:stä ja

H2O:sta, eivät muiden seurojen
ohjaajat saaneet lainkaan nähdä koko
rataa. Isommat norpat eivät saaneet
myöskään minkäänlaista ohjausta
rallin aikana, vaan säännöt, jotka oli
nopeasti kerrottu ennen rallia täytyi
muistaa tarkasti. Sakkopisteitä sai
aika helposti, ja siihen kaatuikin
useimpien tie mitaleille. Hyvä asia
lienee, että kisaa ei voitettu
nopeudella
vaan
taidolla
ja
tarkkuudella. Kurjaa oli se, että hallin
koon vuoksi rata oli lyhyt, keskimäärin
alle 10 min/pari, ja muu aika olikin
vain odottelua. Ylipäätään viikonlopun
aikana oli luppoaikaa todella paljon, ja
koska tilanpuutteen vuoksi ei oikein
ollut mitään aktivoivaa tekemistä, kävi
aika välillä pitkäksi.
Yleiskuva rallista jäi kuitenkin hyväksi.
Ruoka oli hyvää, palkintoja seuralle
tuli ja lopuksi kaikille jaettiin vielä
limsapullot.
Erityisesti
ohjaajan
sydäntä lämmitti norppien hyvä
käyttäytyminen, josta sai olla ylpeä!
Myös kavereita löytyi naapuriseura
TaUrSusta, joka on todella mukavaa silmällä
pitäen
mahdollisia
yhteistyöprojekteja jatkossa.
Toivottavasti seuraavaan norpparalliin
saamme vielä enemmän lähtijöitä!

Laura
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Manun kommentti
"Minun mielipiteeni norpparallista on, että on hyvä, että lapsille ja nuorille on
varaa järjestää niitä. Jos norpparalleja ei olisi, ei ehkä saisi uusia kavereita. Tai
vaikka saisikin, niin ei olisi ikinä niin monta norppaa samassa paikassa.
Norpparalleissa on se huono puoli, että ne loppuvat liian nopeasti tai rastit on
hankalia. Itse en huomannut sitä. Minä olin itse ensimmäistä kertaa
norpparallissa. Siellä oli kivaa pelata pokeria ja sukeltaa. Hyvää kevättä!"

Manu

Kuvassa poseeraavat Annika, Laura, Perttu, Sami, Manu ja Niko.
Kuva Tappi Ihalainen
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RÄPYLÄUINNIN SM-KISAT
TAMPEREELLA

Seura oli mukana sekä osanottajana
että järjestäjänä kun räpyläuinnin
Suomen mestaruuksista kilpailtiin
Tampereen Uintikeskuksessa 8.-9.
helmikuuta. Seuraa edusti pieni mutta
pippurinen kaksihenkinen joukkue.
Tuomisina oli yksi kulta, kaksi hopeaa
ja pronssi. C-pojissa kilpaillut Jussi
Halme voitti kultaa 50 m räpyläuinnissa ja hopeaa 25 m sukelluksessa. D-poikia edustanut Hannes
Mattila sai 25 m sukelluksessa
hopeaa ja 50 m räpyläuinnissa
pronssia. Veteraanisarjan kunniakkaasti jatkunut mitaliputki katkesi tänä
vuonna osanottajien puuttumiseen.
Mukana kisoissa oli yhteensä 48

uimaria kahdestatoista seurasta.
Järjestelyissä RRDC:n vastuulla oli
erityisesti sähkö- ja käsiajanotto.
Kisojen tehtäviin osallistui peräti 11
seuran toimitsijaa. Kiitos aktiivisuudesta.
Tulostaso herätti TaUrsu:n Kalevi
Turkan mukaan jopa mitalitoiveita
Euroopan mestaruuskilpailuja ajatellen. 50 m sukelluksessa peräti 3
kilpailijaa alitti EM-kilpailujen A-rajan.
Samoin kävi 100 m räpyläuinnissa. 50
m räpyläuinnissa tuli kaksi A-rajan
alitusta ja kaksi B-rajan alitusta. Arajan alittajat ovat pääasiassa nuoria,
joten tulevaisuus näyttää lupaavalta.

1. Perttu Pussi
2. Hannes Mattila
3. Janne Koskinen
4. Jukka Laakkonen

25 m sukellus
D-pojat
(*92)
A-KUs 11,6 M
(*90)
RRDC 12,0 M
(*91)
TaUrsu 14,4 M
(*89)
H2O
16,4 M

1. Joonas Rikkonen
2. Jussi Halme
3. Tom Hämäri

25 m sukellus
C-pojat
(*89)
A-KUs 9,9 M
(*88)
RRDC 9,9 M
(*88)
H2O
13,1 M
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50 m räpyläuinti D-pojat
(*90)
HÄUS 25,71
(*92)
A-KUs 27,65
(*90)
RRDC 27,80
(*91)
TaUrsu 33,07
(*92)
H2O
35,28
(*95)
Scuba 50,27

1. Jussi Halme
2. Joonas Rikkonen
3. Heikki Jokinen
4. Tom Hämäri

50 m räpyläuinti C-pojat
(*88)
RRDC 24,57
(*89)
A-KUs 24,61
(*88)
TaUrsu 29,22
(*88)
H2O
29,81

RRDC:N edustajat Jussi Halme ja Hannes Mattila räpyläuinnin SMkisoissa Tampereella. Kuva Leena Koivumäki

1. Rodi Tikkanen
2. Perttu Pussi
3. Hannes Mattila
4. Janne Koskinen
5. Jukka Laakkonen
6. Aki-Jussi Suoniemi
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Kalentereihin:

Muistakaa sadan kilometrin
kuntouintitavoite!

RRDC:n jäsentenväliset räpyläuintikisat
järjestetään
Kalevan
uimahallissa sunnuntaina 30.3. kello
8:00 (kesäaika alkaa) ja ilmoittautumiset hoituvat paikan päällä.
Aikuisille pikamatka on 50 ja
nuoremmille 25 metriä. Vuotuiset
uinnit ovat motivoiva tapa seurata
omaa pitkän aikavälin kuntokehitystä
edellisvuosiin vertaamalla. Kaikki
mukaan;
palkinnot
ovat
taas
huippuluokkaa!

Tavoite tulisi saavuttaa toukokuun
loppuun mennessä. Syksyllä järjestetään
tavoitteen
saavuttajille
perinteinen
shamppanjakaronkka!
Lehden seuraavassa numerossa
kartoitetaan uinnin matkatilanne, joten
nyt on aika tiivistää tahtia.

Hallivuoromuutoksia:
• 19-20.4. lauantai ja sunnuntai ei

sukeltajia, pääsiäinen.
• 3-4.5. lauantai ja sunnuntai ei

sukeltajia, Tampereen mestaruusuinnit.
• Viimeinen kerta 14-15.6. , jonka
jälkeen kesätauko. Syyskausi alkaa
jälleen lauantaina 16.8.

Sakke
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Vuosikokouskutsu
Rauma-Repola Diving Clubin kevätkokous vuonna 2003 järjestetään
lauantaina 12.4. klo 10:30 Tampereen uintikeskuksen kerhohuoneessa nro
52. Käsiteltävänä asioina ovat tili- ja vuosikertomukset vuodelta 2002.
Tilaisuudessa on kahvi- ja munkkitarjoilu. Tervetuloa.
Päivällä avataan sukelluskausi sopivassa paikassa ja illalla saunotaan päivän
kylmyys pois.

Rauma-Repola Diving Club ry

Esityslista

Sääntömääräinen kevätkokous

12.4.2002

Kalevan uintikeskus
Klo 10:30
1§

Kokouksen avaus

2§

Kokouksen järjestäytyminen

3§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4§

Esityslistan hyväksyminen

5§

Esitetään vahvistettaviksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja
esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta

6§

Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisessä asianomaisille

7§

Tekniikkasukellus

8§

Muut esille tulevat asiat

9§

Kokouksen päättäminen

Johtokunta
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Talvireissu Norjaan
Lauantaina helmikuun 22. noin kello
03:00 aamuyöstä käytin kaikki ruumiin
ja tahdon voimani, jotta saisin
kiskottua silmäluomeni takaisin ylös ja
pidettyä ne siellä. Sitten kun se
jotenkin onnistui niin jatkoin ponnistelua yrittämällä saada molemmat
silmät
kohdistetuksi
samaan
pisteeseen. Sekin onnistui varmaankin alle minuutissa. Nopeusmittari
näytti noin 100 km/h jossain keskellä
Ruotsin erämaita ja minä ajoin. Ne
pari aivosolua, joita ei tarvittu silmien
aukipitämiseen, yrittivät selittää että
voisi
olla
viisasta
pysäyttää
tienvarteen.
Lopulta ne pari aivosolua saivat
tahtonsa perille ja minä stoppasin
auton P-kyltin viereen. Antti herätteli
siinä itseään vartin verran ja siirtyi

sitten kuskin paikalle ja matka jatkui.
Hiihtolomamatka Bodöhin oli hyvässä
vauhdissa. Sukset oli tietenkin jätetty
kotiin ja sukellusvehkeet oli mukana.
Kati ja Marko olivat jääneet Tornioon
yöksi, Tero ja Jyrki ajelivat jonkin
matkaa edellämme varmaankin yhtä
pirteinä. Selvisimme lopulta matkasta
ehjin nahoin vaikka kymmenkunta
hirveäkin nähtiin tien vieressä
vaanimassa meitä. Yksi niistä juoksi
Teron ja Jyrkin edestä ja lähti sitten
juoksemaan vasenta kaistaa heidän
rinnallaan. Pakun ohjaamo arvattavasti tuli käsiä täyteen kun Tero kaiveli
kameraa esille ja yritti ottaa kuvia
kilpakumppanista. Muutaman kymmenen metrin jälkeen hirvi lensi
persiilleen, luovutti kisan ja siirtyi
metsän puolelle.

Kissakasa uljaimmillaan.Kuva Jyrki Hietanen.
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Pääsimme perille majapaikkaamme
Fiske Campiin vartin yli yksitoista.
Paikka oli tuttu edellisiltä reissuilta,
joten tuloseremoniat ja majoittuminen
sujuivat rutiinilla. Hetken kuluttua
alkoikin jo tulla aika pitkäksi ja
päätimme lähteä sukeltamaan. Eikun
auton nokka kohti Tuvia. Kolmen
aikaan
oltiin
jo
veden
alla
tutustumassa olosuhteisiin. Niissä ei
ollut valittamista.
Tuvissa käytiin Antin kanssa viikon
mittaan vielä kolmasti. Yhdellä kertaa
otin harppuunan mukaan ja tavoitteena
oli
saada
kissakalaa
illallispöytään. Kierreltiin samoilla
suunnilla missä eka sukelluksella
näimme kissakalan. Saalista ei
kuitenkaan
näkynyt.
Olimma
palaamassa jo toivomme menettäneinä takaisin kun sitten näimme
Katin ja Markon, jotka olivat juuri
lähteneet sukellukselle ja olivat hiukan
meitä syvemmällä. Sarvet kasvoivat
välittömästi päähäni ja uiskentelin
Markon yläpuolelle hänen sitä
huomaamatta ja aloin naputella hänen
pullojaan
harppuunan
kärjellä
(harppuuna ei ollut ladattu). Vähän otti
pattiin kun Marko ei näyttänyt
reagoivan millään tavalla pulloista
kuuluviin outoihin ääniin. Lopulta
huomasin, että hänen huomionsa
olikin kiinnittynyt johonkin mielenkiintoisempaan. Joitakin metrejä
alempana köllötteli kissakala kallion
kyljessä. Latasin harppuunan ja livuin
hiljalleen kissan yläpuolelle. Tähtäsin
tarkkaan nuolta pitkin ja kun maali oli
kohdalla painoin liipaisinta. Suoraan
silmien väliinja mahan puolelta ulos.
Syöksyin perään ja otin nuolesta kiinni
heti kissan pään vierestä ja aloin

hampaita
väistellen
varmistella
puukolla, että henki varmasti lähti ja
lähdin pikku hiljaa kuljettamaan
saalista pintaa kohti. Aika ajoin kissa
sai vielä rimpuilukohtauksia mutta
pidin vain huolen että hampaat
pysyvät kaukana minusta ja annoin
sen rimpuilla. Ilmeisesti sillä oli
lihaksissa tallennettuina rimpuilukäskyjä, jotka aktivoituivat satunnaisin
väliajoin, koska aivoista ei enää voinut
lähteä käskyjä minnekään. Myöhemmin majapaikassa kissan painoksi
punnittiin 6,4 kg.
Yksi toinenkin sukellus Tuvissa tarjosi
ylimääräistä jännitystä. Meillä oli
tarkoitus tehdä iltapimeällä sukellus
noin 50 metriin. Kun oltiin vajaassa
parissa
kympissä,
huomattiin
vasemmalla puolellamme kalaverkko,
joka jatkui alaspäin niin pitkälle kuin
näkyvyyttä riitti. Otettiin siihen vähän
etäisyyttä kaartamalla oikealle ja
jatkoimme alaspäin. Kun aikanamme
tulimme ylöspäin näimme taas
kalaverkon vasemmalla puolella, nyt
noin 30 m syvyydessä. Hetki aikaa piti
kelata, että olimmeko jotenkin voineet
uida verkon toiselle puolelle mutta
tulin siihen tulokseen, ettei se ollut
mahdollista. Päättelin, että pitkän
verkon molemmat päät oli vedetty
rantaan ja verkko muodosti ikään kuin
ison U:n, jonka sisässä me olimme.
Sen jälkeen tuli aika tarkkaan
katseltua ympärilleen, ettei vaan
joutuisi liian läheisiin tekemisiin
verkon kanssa. Ihan yksin emme
”ansassa” olleet. Verkon lähettyvillä
uiskenteli iso joukko kaloja, joista osa
oli melko suuria. Onneksi verkon päät
olivat tosiaankin rannassa kiinni eikä
missään laivassa, joten selvisimme
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Saltstraumenista löytyy useita hiidenkirnuja ja tämä yksilö on mennyt kalliosta läpi
saakka. Kuva Jyrki Hietanen.
sieltä ongelmitta kuivalle maalle.
Muut kahdeksan sukellusta teimme
Saltstraumenissa. Saltstraumen on
suhteellisen kapea ja matala salmi
meren ja isohkon vuonon välissä.
Vuoroveden vaihtelu saa veden
virtaamaan salmen läpi kuuden tunnin
jaksoissa sisään ja ulospäin. Ainoa
mahdollisuus sukeltaa siellä on silloin
kun
veden
virtaussuunta
on
vaihtumassa. Vuoroveden korkeusvaihtelusta riippuen sukellusaikaa on
15 – 45 minuuttia vaihdon molemmin
puolin. Meidän kaikki sukellukset
siellä olivat heijareita eli menimme
virtauksen mukana yhteen suuntaan
kunnes virtauksen suunta vaihtui ja
me tulimme taas virtauksen mukana

takaisin. Helppoa ja yksinkertaista
teoriassa. Käytännössä asiaa mutkisti
se, että vuorovesi ei aina vaihtunut
aikataulun mukaan ja me jouduimme
potkimaan
vastavirtaan.
Toinen
ongelma on akanvirrat, joiden takia
myös aika ajoin joutuu uimaan
vastavirtaan. Kaiken kaikkiaan uimme
kai kuitenkin jonkin verran enemmän
myötä- kuin vastavirtaan.
Salmen länsipuolen pohjoisosa on 15
– 30 metriä syvää ja siellä on melko
tasainen
kivikkopohja.
Pohjalla
makailee kissakaloja siellä täällä.
Parhaimmillaan nähtiin kymmenkunta
kissakalaa yhdellä sukelluksella. Jyrki
antoi siellä pienen näytöksen, miten
noita pelottavia ja sukeltajia väli-
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Monesti olisi ollut kiva tunnustella paljain käsin erilaisia kasveja. Thinsulate
sormikkaan ja kumihanskan läpi tunnustelu oli hieman ontuvaa. Kuva Jyrki Hietanen.
paloikseen syöviä otuksia käsitellään.
Jyrki taputteli niitä poskelle ja kun ne
suu ammollaan kääntyi kättä kohti niin
hän toisella kädellä taputti toiselle
poskelle, jolloin kisuli taas kohdisti
hampaansa siihen suuntaa. Tätä
jatkui vaikka kuinka kauan kunnes
kissa taisi hiukan väsähtää ja Jyrki sai
sen kurkusta kiinni ja piteli sitä
kädessään. Terokin kokeili samaa
leikkiä ja hetken se onnistuikin. Sitten
se kissa näytti saaneen päähänsä,
että tota jätkää minä puren munille ja
alkoi lähestyä kohdetta. Jyrki alkoi
sitten sivusta härnätä kissaa ja se
luopui pahoista aikeistaan. Jostain
syystä
seuraavilla
sukelluksilla
samassa paikassa useat kissakalat

singahtivat jonnekin kaukaisuuteen
heti kun me ilmestyimme paikalle.
Kissojen härnäämisen lisäksi näiden
sukelluten ohjelmaan kuului uiminen
pystysuoran tunnelin läpi. Se oli
parimetrinen
halkaisijaltaan
ja
muutaman metrin pituinen. Sen
sisäpinnat
ovat
ihan
täynnä
merivuokkoja. Hieno paikka.
Salmen eteläpäässä on hyvät
sukelluspaikat
sekä
itäettä
länsirannalla. Molemmilla puolilla on
jokseenkin pystysuoraa kallioseinää,
joka on suurelta osin merivuokkojen
peitossa. Länsipuolen erikoisuutena
ovat isot hiidenkirnun (Jättegryteksi
norjalaiset
sanovat)
puolikkaat
(Jatkuu sivulla 18)
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Tapahtumakalenteri
Maaliskuu
22.3.
28.3.
30.3

Laskettelureissu (Antti Nissinen)
O-rengas (2/5)
RRDC:n räpyläuintikilpailut

Huhtikuu
12.4.
26.-27.4.

Kevään aloitussukellus, kevätkokous ja kerhoilta (Ville Viljanmaa)
Heinola (Tourneur)

Toukokuu
5.5.
10.5.
14.5.
16.5.
16-18.5
17.5.
21.5.
29.5.-1.6.

Hallituksen kokous
Nuori Suomi Cup Porissa
Keskiviikkosukellus (Ari Nissinen)
O-rengas (3/5)
P1 avovesileiri
Vesilahden rantojen siivous (Esala)
Keskiviikkosukellus (Mäkiranta)
Merireissu (Orbiit) (Bragge)

Kesäkuu
4.6.
6.-8.6. (?)
13-15.6.

Keskiviikkosukellus (Bragge)
Kesäleiri (Erkkilä)
P2 kurssi

Heinäkuu
vko 28
27.7.

Viikko Orbiit aluksella sukeltamista (Niemelä)
Kaukajärven yliuinti

Elokuu
4.8.
8.-10.8.
14.8.
15.8.
15.-17.8.
22.-24.8.

Hallituksen kokous
Merireissu keskisyvät (Mäkiranta)
Töölön-lahden uinti, Helsinki
O-rengas (4/5)
Kaatiala ja Tuuri (Kati Niemelä)
Merireissu (Ari Nissinen)

Syyskuu
12.-14.9.
vko 40

Merireissu (Niemelä)
Etelän matka (Paavilainen)

Lokakuu
13.10.

Hallituksen kokous
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19.10.
24.10.
31.10.

Nuori Suomi Cup Kouvolassa
O-rengas (5/5)
Ensilumileiri (Esala)

Marraskuu
15.11.
15.11.
22.11.
23.11

Hallituksen kokous
Syyskokous
Pikkujoulut (Laura Oikari)
Nuori Suomi Cup Tampereella

Paluumatkalla talvireissun viimeisellä sukelluksella. Läheltä kauas Tero, Risto ja Antti.
Kelppiä löytyy talvisaikaankin, vaikka kasvillisuus ei olekaan yhtä rehevää kuin
kesällä. Vesi on kuitenkin mukavan kirkasta. Kuva Jyrki Hietanen.
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Viikon kun sukeltaa kaksi kertaa joka
päivä niin ihan mielellään lähtee jo
kotiinkin. Sen verran raskas viikko oli
ettei ollut hirveää hinkua ajaa yhtä
kyytiä Tampereelle asti. Katin
tarjoama yösija kotonaan Torniossa
kelpasikin koko porukalle. Samoin
kelpasi Katin äidin valmistama keitto,
jota meihin upposi tynnyrin kokoinen
kattilallinen. Kiitokset heille. Kiitokset
myös Markolle, joka enimmäkseen
hoiti järjestelyt.

(Jatkoa sivulta 15)

(halkaisija useita metrejä), jotka löytää
jos jaksaa uida riittävän pitkälle
pohjoiseen päin. Antin kanssa käytiin
kolme kertaan niitä katsomassa. Joka
kerta oli vastavirta tai sitten se vain
tuntui siltä kun yritti pysyä Antin
vauhdissa mukana. Eka kerralla Kati
ja Marko olivat mukana mutta tekivät
U-käännöksen jo puolivälissä, koska
totesivat homman muistuttavan liikaa
urheilua.
Reissun aikana kävi ilmi myös
kahdennetun
järjestelmän
edut.
Jyrkillä oli kova hinku lähteä baariin
(ilmeisesti
pelastamaan
Bodön
pikkukaupunki
sisäsiittoisuuden
vaaroilta) mutta ei meinannut saada
ketään mukaansa, koska muilla ei
ollut baarivaatteita mukana. Onneksi
Jyrkillä oli kahdennettu järjestelmä ja
niin Terokin sai lainaksi siistit vaatteet
päällensä ja pojat pääsivät baanalle.
Usean illan yrityksestä huolimatta
Bodön geenivalikoimaan ei tiettävästi
tullut lisäystä.

Risto

Jutun kirjoittaja “kiven
sisässä”. Kuva Jyrki
Hietanen.
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Sukellusmatkaajan terveysriskeistä
Hurghadan
reissulla
viime
joulukuussa
heräsi
keskustelu
kirjoitussarjasta koskien sukeltajan
terveysriskien ehkäisystä.Keskityn
tässä sarjan avauskirjoituksessa yleisimpään sairauteen,jonka matkailija
kohtaa olipa matkakohde mikä
tahansa: Turistiripuliin.

normaaliin
suolistobakteeristoon
kuuluvat bakteerit ovat erilaisia.
Patogeeniset bakteerit ja virukset
aiheuttavat myös ripulia. Nämä ripulit
ovat selvästi hankalampia kuin
”tavallinen turistiripuli ”Esimerkkeinä
patogeeneistä mainittakoon salmonella, yersinia, shigella, kolera , E.coli,
campylo jne. edellä mainitut ovat
kaikki bakteereja. Suolistoviruksia on
myös valtava määrä. Virusten suhteen
tilanne on sikäli surkea että mitään
parantavia hoitoja ei ole olemassa.

YLEISTÄ
Turistiripuliin sairastumisriski on sitä
suurempi mitä ”eksoottisempi ” on
matkakohde.Suomalaiset
voivat
matkustaa suhteellisen huolettomina
ripulin suhteen Länsi-Euroopassa
,USA:ssa ja Kanadassa ,Australiassa,
Uudessa-Seellanissa ja Japanissa.
Muualla
maailmassa
riski
on
vaihteleva mutta yleisestiottaen siitä
suurempi mitä trooppisemmasta
matkakohteesta on kyse.Yleiset
hygieeniset olot ja erityisesti ravinto- ja
vesihygienian alhainen taso lisäävät
sairastumisriskiä.Riski sairastumiseen
on suuri jo esim.Egyptissä mutta pieni
Israelissa tooppinen Afrikka ja Eteläja
Väli-Amerikka
ovat
ilman
ennaltaehkäisyä
takuuvarmoja
ripulipaikkoja.Meksikossa puhutaan
Montezuman
kostosta Egyptissä
faaraoiden kirouksesta.Hotellin tasolla
on myös suuri merkitys.

TARTUNTAREITIT
Tavallisin tartunntareitti on ravinnon ja
juomien mukana suun kautta. Toinen
reitti on huonoissa hygienisissä
oloissa käsien kautta.

RIPPULIN EHKÄISYN YLEISET
PERIAATTEET
Erilaiset ruoka-aineet ja juomat
muodostavat erisuuruisen riskin.
Suurimman riskin vaikean ripulin
suhteen
muodostavat
seisovien
pöytien pitkään lämpimänä olleet
ruoat. Em. ruoista saa helposti myös
ruokamyrkytyksen. Ruoka myrkytyksen ja tartuntaripulin ero on se, että
ensin mainitussa ruoka-aineeseen
muodostuu bakteerikasvun takia
myrkyllisiä aineita, jotka aiheuttavat
välittömästi jopa 20-30 minuutin
sisällä oireiston, yleensä ripulin ja
mahdollisesti oksentelua.
Tartuntaripuli vaatii vähintäänkin
useita tunteja kehittyäkseen joskus
jopa muutaman päivän. Taudissa voi
esiintyä kuumetta mutta se ei ole
välttämätöntä.

RIPULIN AIHEUTTAJAT
”Tavallinen” turistiripuli johtuu siitä että
matkalla
saamamme
ravinnon
bakteerikoostumus on erilainen kuin
kotimaisen ravinnon.Meidän ei tarvitse
saada mitään eityistä tartuntaa
bakteerin joka ripulin aiheuttaa ei
tarvitse
olla
ns.patogeeni
eli
taudinaiheuttajabakteeri vaan se
riittää että eripuolilla maailmaa
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liikematkoihin. Lyhyttä sukellusmatkaa
voidaan
myös
pitää
”TÄRKEÄNÄ”, päätöksen tekee
luonnollisesti
matkalainen
itse.
Kuumeisessa ripulissa sukeltaminen
on kuitenkin ehdottomasti kielletty.
Lääke-ehkäisyn periaate on nykyään
se että joka aamu nautitaan pieni
annos
suolistoantibioottia
ns.
fluorokinolonia.
Tavallisimmat
kauppanimet Suomessa ovat Lexinor
ja Ciproxin Lexinorin annos on 200 mg
per pv ja Ciproxinin 250 mg per pv.
Lääkkeet ovat reseptilääkkeitä eli
niiden saanti vaatii lääkärissä käynnin.
Toinen
harvemmin
käytetty
ehkäisykeino
on
kolerarokotus.
Jostain syystä kolerarokotus vähentää
paitsi
kolerariskiä
(kolera
on
harvinainen yleensä epidemioina
esiintyvä vakava ripulisairaus ) myös
turistiripuliriskiä. Kolerarokotuksen
teho koleraan on hyvä mutta
turistiripulin riskiä se vähentää n. 30%.
Rokotus otetaan suun kautta kolmena
annoksena kahden päivän välein.

Vältettäviä ruokia ovat lisäksi mm:
Salaatit,
majoneesi,
löysät
kananmunat, munakokkeli, munakas,
paistetut
munat
pitää
paistaa
molemmilta puolilta. Maitotuotteet
erityisesti
tuorejuustot,
jäätelö.
Kuorimattomat
vihannekset
ja
juurekset ja hedelmät. Vanha
englantilainen sanonta on hyvin
kuvaava jos aiot syödä jotain… cook
it, peel it or forget it eli keitä, kuori tai
unohda. Kylmät kalat ovat kiellettyjä
samoin osterit, simpukat, tuoreena
syötävät äyriäiset jne. Jääpalat ovat
kielletyjä samoin vesijohtovesi. Käsiä
pitää pestä vähän väliä. Lievästi
desinfioivat kosteuspyyhkeet ovat
paikallaan. Samoin peräpyyhkeet.
Salaattien ja juuresten erityisongelma
on se että niistä voi saada erilaisia
suolistoloisia eli matotauteja.
On melkeinpä helpompi kirjoittaa siitä
mikä on sallittua kuin kiellettyä. Jos
haluaa noudattaa hyvin tiukkaa linjaa
kaiken ruoan tulee olla: Paistettua ,
keitettyä,
kuumaa,
kypsää.
Juomien tulee olla pullotettuja.
Leipä on sallittua kuten muutkin
viljatuotteet esim. pasta. Hedelmät
pitäisi kuoria itse.

RIPULIN HOITO:
Jos ehkäisylääkitys on käytössä ja
kaikesta huolimatta ripuli iskee,
hoitona on ehkäisylääkkeen annoksen
nosto: Lexinoria otetaan 400 mg 2
kertaa päivässä 3 päivän ajan
vastaavasti Ciproxinia 250mg tai 500
mg kaksi kertaa päivässä 3 päivän
ajan.
Tavallisin turistiripulin hoito on
Imodium niminen lääke. Imodium ei
paranna ripulia se ainoastaan
kovettaa ulostuksen. Imodiumia saa
apteekista ilman reseptiä. Annostus
on oireenmukainen alkuannos 1
kapseli sen jälkeen 1 kapseli aina kun
vetisiä
ulosteita
ilmenee.

LÄÄKKEELINEN EHKÄISY:
Ripulin ehkäisy on pääsääntöisesti
lääkkeetöntä: Noudatetaan edellä
esitettyjä periaatteita soveltaen niitä
kohdemaan ja asuinpaikan (hotellin)
riskien mukaan.
Amerikkalaiset aloittivat kuitenkin
Vietnamin sodan aikana ennaltaehkäisevän
lääkityksen
käytön.
Ripuloiva sotilas on melko tehoton.
Nykyisin ennaltaehkäisevä lääkitys
pyritään rajoittamaan ” TÄRKEISIIN
MATKOIHIN” kuten lyhytkestoisiin
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Ripuliulosteiden kiinteyttämiseen hyvä
keino
on
kuitujen
lisääminen
ravintoon. Parhaiten tämä onnistuu
apteekitavarana myytävillä kuitulääkkeillä esim Visiblinillä. Jos suolistossa
on ylenmäärin nestettä, kuidut sitovat
sitä ja ulosteet kiinteytyvät.
Ripulin suurin terveydellinen uhka
on elimistön kuivuminen. Tämä
korostuu
jos
ripuliin
liittyy
kuumetta myös kuuma ilmanala
lisää kuivumisriskiä.
Kuivumisen
ehkäisemiseksi
RIPULIN HOIDON TÄRKEIN OSA
ON
NESTEYTYS. Ensisijaisesti
nesteytys tapahtuu juomalla. Jos
juominen ei onnistu riittävästi, tulee
hakeutua sairaalaan tiputusta varten.
Yksinkertainen nyrkkisääntö juomisen
riittävyydestä on virtsaamistarve. Jos Heikki seuran Hurghadan matkalla,
tarve lisääntyy jonkin verran, nesteytys jossa ripulitietoudelle oli käyttöä.
Kuva T.J.
on onnistunut
Muutama vuosi sitten havaittiin, että
riisin keitinvesi rauhoittaa tehokkaasti
suolistoa ripulin yhteydessä. Jos
sukellusmatkaajalla on keittomahdollisuudet
asunnossaan,
niitä
kannattaa käyttää hyväksi. Litraan
vettä lisätään kourallinen riisiä pari
ruokalusikallista sokeria ja pari
teelusikallista suolaa. Riisi keitetään
pehmeäksi, jäähdytetään keitos ja
juodaan. Riisit voi syödä. Ripulissa
vurokautinen nesteen tarve nousee
aikuisella
helposti
6
litraan,
ääritapauksissa vaikeassa kolerassa
nestetarve voi olla jopa 20 litraa
vuorokaudessa.

Heikki Rasi

TERVEITÄ SUKELLUSREISSUJA !
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Talvisukellusta Kaatialassa
Talvisukellusleirimme osui sattumalta
samalle viikonlopulle kuin paikallinen
megatapahtuma Miljoonapilkki, mikä
pohjanmaan
maanteillä
ilmeni
lukuisana määränä autoja joissa pidot
olivat alkaneet kaiketi jo hyvissä ajoin
ennen matkaan lähtöä. Kuskit
vaikuttivat kuitenkin enimmäkseen
selviltä,
joten
pääsimme
kommelluksitta Kaatialan louhokselle,
jossa jalkauduimme tiedustelemaan
jäätilannetta. Avannon teon vuoksi ei
tällä kertaa tarvinnut hikoilla, syvän
pään veteen vievien portaiden alla oli
sula läiskä josta pääsi veteen helposti.
Siinä
veteenmenojärjestystä
sopiessamme vedestä nousikin kaksi
sukeltajaa jotka kertoivat, että
näkyväisyys pinnan alla oli peräti
mainio.
Kävimme
oitis
kasaamaan
laitteitamme jotta pääsisimme omin
silmin toteamaan seikan. Itselleni
sukellus
jään
alla
oli
vielä
kokeilematta joten kuplakuume oli
korkealla. Pintanaru vyötäisille ja
pikainen merkkien kertaus, sitten laite
päälle ja veteen. Ennen sitä taisin
kuitenkin mainita nimeltä erään
uskonnon sarvipäisen merkkihenkilön
kun räpylän remmin solki napsahti
poikki. Onneksi Reima löysi nopeasti
varasoljen ja sai sen Pertin
avustamana kiinni remmiin ennen
kuin Pekka ehti polttaa päreensä
kylmässä vedessä. Neuvokas toiminta
olisi ollut kunniaksi mille tahansa
sukellusseuralle,
jopa
korkeaan
laatustandardiin tottuneelle RRDC:lle.
Päästyäni lopulta pinnan alle totesin
heti, että olosuhteet todellakin olivat

erinomaiset. Näkyväisyys oli loistava
ja valoa riitti hyvin pohjalle asti.
Laskeuduimme rauhassa seinämää
pitkin pohjalle sukelluskellon vierelle
pienemmän suuren luolan suuaukon
tuntumaan.
Siitä
jatkoimme
sukellussuunnitelman
mukaisesti
luolaan, Pekka edellä ja minä perässä
pintaköyttä mukanani raahaten. Köysi
nirhasi seinämää ja luolan kattoa
vasten joten uiminen oli hiukan
työlästä ja ilmaa taisi kulua.
Tultuamme
risteykseen
montun
reunalle
syvyyttä
oli
noin
kolmekymmentä ja käännyimme
takaisin,
edelleen
suunitelman
mukaisesti.
Luolasta
poistuttuamme
jatkosuunnitelma ei ollut enää niin
selkeä, tyyliin mennään sitten jonnekin
ja
katsellaan
ympärillemme.
Menimme
siis
sukelluskelloon,
Kaatialan paikalliseen erikoisuuteen
joka on ylösalaisin käännetty pönttö
jossa on sisällä ilmatasku joten siellä
voi
puhua.
Sovimme,
että
käväisemme suuremman luolan
suulla
ja
sitten
jatkamme
”lentokoneen”
ja
auton
ohi
turistiluolaksi kutsuttuun onkaloon.
Pekka heitti välinarun pois, sillä se oli
käynyt
tarpeettomaksi
luolasta
tultuamme. Jatkoin siis matkaa
suurempaa luolaa kohti Pekan
seuratessa. Menin käymään luolan
suulla mutta Pekka jäi odottelemaan
jonnekin taakse väliveteen maisemia
ihailemaan.
Takaisin
tultuani
totesimme pullopaineet ja päätimme
nousta
kahteenkymmeneen,
turistiluolan tasalle jotta ilma riittäisi
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Avannon teko oli enemmänkin jääpalojen järjestelyä. Kuva Taina Jordan.
pidettäväksi.
Jätin
kolmikon
leikkimään
keskenään
kun
pullopainemittari alkoi vihjailla, että
kannattaisi pikku hiljaa siirtyä
ylemmäs ellen aio kasvattaa piakkoin
kiduksia, ja nousin pinnalle hienon
sukelluksen päätteeksi. Keli oli
kuitenkin kirkas ja aurinkoinen pinnan
silläkin puolella, joten kapusin portaat
ylös
kalliolle
nauttimaan
kevätauringosta.
Seuraavat
parit
narutettiin
ja
upotettiin, taisivat olla Pertti ja Heidi
sekä Kaarelan Pekka ja JP Jäntti.
Siinä vuoron perään purimme

eivätkä dekot iskisi päälle. Uimme
rauhassa turistiluolaa kohti ja tottakai
juuri luolan suuaukon nurkalla
pintaköysi nykäisi kaksi kertaa
loppumisen merkiksi. Ei ihme että se
sidotaan vyötäisille laitepaketin alle
niin ettei sitä saa vedessä auki, olisi
saattanut
tulla
mieleen
siinä
tilanteessa.
Lopuksi uimme takaisin ja nousimme
dekotasanteelle
turvapaussiin
katselemaan
jään
alapinnalla
luikertelevia kuplia. Marko ja Katikin
ilmestyivät sinne loikoilemaan, heillä
oli
tullut
luolissa
dekojakin
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vermeitä takaisin autoon, vaihdoimme
kuivapuvut siviileihin ja pilkimme
pintaköysillä
huolehtien,
että
sukeltajilla on riittävästä narua ja
silloin tällöin narun päässä tuntuu
merkkejä elollisesta toiminnasta.
Reima
ja
Laura
upottautuivat
vuorostaan sekä Antti ja Risto.
Tainakin ilmestyi jossain välissä
montun reunalle hiihdeltyään aikansa.
Hiljalleen siinä sitten käristeltiin
makkaraa nuotiolla ja katseltiin kun
pari kakaraa telmi jäälautoilla
kuivapuvuissa. Mihinkään ei ollut kiire
ja sää oli vallan erinomainen.
Illaksi
majoituimme
läheiselle
Virtaniemen maatilamotellille, jonne
saapui
tasaisena
virtana
miljoonapilkkijöitä.
Eipä
niistä
pahemmin haittaa ollut, eivätkä
hekään häiriintyneet kompressorin
kolkatuksesta. Reima tosin jututti
loppuillasta erästä hieman kauemmin
kuin muut olisivat jaksaneet, muttei
kuitenkaan onnistunut saamaan
painiseuraa vaan joutui etsimään
muita menetelmiä tasapainonsa
horjuttamiseksi. Iltatoimet sujuivat
muutenkin tuttuun tapaan, joskin
hieman
lyhennetyn
kaavan
mukaisesti.
Aamulla popsittiin puurot, siivoiltiin
tuvat ja lähdettiin ajelemaan montulle.
Erehdyin taas seuraamaan valkoista
pakettiautoa, jota taas kerran
suunnisti joku joka on takuulla joskus
kuljettanut autossaan jotain mistä ei
ole veroja maksettu, siihen malliin
kierrettiin kaikki tiet mitkä näkyvät
lainkuuliaisten ihmisten kartoissa.
Perille tultiin kuitenkin ja päästiin
aloittamaan sukellustoiminta. Antti ja
Risto menivät ensin, itse lähdin

Lauran kanssa heti perään. Pienen
alkuhässäkän jälkeen saimme narut
setvittyä ja Lauran regukin lakkasi
puhaltelemasta pienellä säätämisellä
joten lähdimme pudottautumaan alas
seinämää. Näkyvyys ei ilmeisesti
harmaantuneesta
säästä
ja
vähäisemmästä valosta johtuen ollut
alhaalla
samaa
luokkaa
kuin
edellisenä päivänä ja luolat näyttivät
aika sameilta sisältä, mutta niihin
emme olleet menossakaan. Paikka
alkoi tuntua jo aika tutulta, joten
sukellus oli avolouhoksen puolella
hyvin samantapainen kuin edellisenä
päivänäkin, oikein tyypillinen Kaatialakierros. Tällä kerralla tosi pintaköysi
riitti turistiluolaan asti. Ylös tultuamme
kolmikko Kati, Reima ja Pekka lähtivät
vielä käymään luolassa kelan kanssa.
Marko jätti reissun väliin jouduttuaan
edellisenä päivänä käyttämään hiukan
liikaa voimaa paineentasaukseen.
Lopuksi pakkasimme kamat autoihin
ja lähdimme kotimatkalle. Matkan
varrella poikkesimme vielä pienellä
välipalalla,
jonka
yhteydessä
totesimme
vedestä
nousseiden
lukumäärän täsmäävän kirjanpidon
kanssa. Erinomaisen onnistunut
talvisukellustapahtuma
kaikkiaan,
kiitokset kaikille osallistuneille sekä
vilpittömät suositukset niille, jotka
haluavat
kokeilla
sukeltamista
talvimaiseman alapuolelle.

Olli
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Keväisiä terveisiä Stavangerista
Kesä tekee jo lujaa tuloaan etelänorjassa.
Tästä
merkkeinä
aurinkoinen lämmin sää ja kaupungin
keskustan
avautuneet
terassit.
Helsingin venemessujen aikaan sain
vihdoinkin
aikaiseksi
vierailla
kotimaassa. Matkan päätarkoituksena
oli antaa 6 kuukautiselle Oskarijuniorillemme virallinen nimi myös
isänmaan kamaralla. Mahdollisuuden
avautuessa täydentelin tietty hieman
harrastusvälineistöä
hintojen
hivellessä silmiä vertailtuna Norjan
tasoon.
Koneen laskeutuessa Vantaalle oli
kieltämättä
herkistynyt
olo
puolentoista
vuoden
poissaolon
jälkeen, vaikka en missään toisella
puolella maapalloa ole ollutkaan.
Ensimmäisen
kerran
euroja
käsitellessä meinasi valuuttasokeus
iskeä. Mielessäni laskeskelin kruunuja
markoiksi ja markkoja euroiksi.
Kirkollisten kuvioiden ja sukulaisille
naaman
vilauttamisen
jälkeen
hankkiuduin keski-suomesta takaisin
etelään. Tampereella Hämeenkatua
tallustellessa en muutoksia juuri
havainnut
muutamaa
uutta
valomainosta
lukuun
ottamatta.
Lyhyen
lomailun
lähestyessä
loppuaan suuntasin venemessuille
kassia täyttämään. Korkeiden ylipaino
sakkojen pelossa saivat vähemmän
tärkeät
matkatavarat
jäädä
säilytykseen Suomeen (puvut, krakat
ym.). Oslon Gardemoenissa tiesin jo
etukäteen ongelmia tulevan edellisen
reissun
perusteella.
Virkailijat
suhtautuivat
minuun
vähintään
epäilevästi (Laukussa 2 alupulloa,

keloja ym.). Käsimatkatavaroina
liikkunut regujoukkue käärittynä DIRliiviin näytti läpivalaisussa kuulemma
käsiaseelta. Paikalle muiden avuksi
saapunut
sukellusta
harrastava
virkailija tivasi tiukkaan sävyyn missä
liivin täyttöpatruuna sijaitsee! Tilanne
alkoi jo kaikkia naurattamaan kun
selitin hänen tarkoittamansa fenzypaukkupulloyhdistelmän
olevan
antiikkia ja vaarallisempi pinnan alla
kuin lentokoneessa. Varusteiden
huolellisen "vanhentamisen" ansiosta
mitään verotusvaateitakaan ei tullut.
Sukeltamisen osalta elämä on ollut
rutikuivaa jo viikkokausia sitkeän
sairastelun johdosta. Kieltämättä
alkaa vanne pian puristella päätä kun
katselee kutsuvaa merta ja kaunista
säätä. Olen lähinnä viritellyt Suomen
tuliaisia tositoimia varten. Seuraavana
projektina
olisi
upottaa
uusi
kanisterilamppu koepaineistukseen
jonnekin 130-150 metrin hujakoille.
Valmistaja lupaa vehkeen sietävän
ainakin 23 Atan syleilyä, joten toiveita
kokeen onnistumisesta on. Tämä
lamppu ei tosin kuulu tuliaisiin, vaan
on paikallista tuotantoa. Viimeajat
ovat olleet muidenkin kuplien
puhaltajien osalta merkillisiä. Tuntuu,
että suurella osalla sukellushalut ovat
olleet
pohjalukemissa,
vaikka
olosuhteet olisivat juuri nyt lähes
parhaat mahdolliset ennen alkukesän
näkyvyyden heikkenemistä ajatellen.
Täytyy vaan toivoa, että lähiajat
muuttavat
tilanteen.
Virtuaalisukeltaminen ja varusteiden
virittely alkaa riittämään.
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Lueskellessani edellisen o-renkaan
koulutuspalstaa herätti se muutamia
ajatuksia. Trimiksi-sukeltaminen on
todellakin jotain aivan muuta kuin
"tavallinen" sukeilu. Tietysti perusasiat
ja taidot pysyvät samoina, tosin lujasti
päivitettyinä ja laajennettuina. Eräänä
suurimpana erona on mielestäni
sukelluksen psyykkinen puoli. Oikeilla
kaasuvalinnoilla ei typpikänni vaivaa
(tuota ikävää voi ruokkia parilla syvällä
ilmalla silloin tällöin), mutta henkistä
taakkaa voi kasvattaa suunnitelmien
seuraaminen,
kaasunvaihdot
ja
huomattava varustemäärän kasvu.
Pelkästään useamman säiliön kanssa
uiminenkin
voi
aluksi
tuntua
stressaavalta,
puhumattakaan
syvyysmittarin lukemista aiheutuvaa
dekotuumailua.
Jotkut
koulutusjärjestöt sallivat normaalin
tietokoneen käytön tx-kurssilla jos

kone
jatkaa
syvyyden/ajan
mittaamista dekoruletin pyöriessä.
Idioottimaista. Tällaisen sukeltajan
parina sukeltaminen muodostuu
helposti itsellekin stressiksi. Joskus
"liika" tieto on vain haitaksi. Jatkuvalla
harjoittelulla ja selkäytimeen saaka
menevillä toistomäärillä saa tärkeisiin
taitoihin varmuutta. Tietenkin on myös
osattava
suhtautua
riittävällä
vakavuudella kaikenlaiseen sukeltamiseen syvyyksistä riippumatta.
Sukeltaminen on opittu harrastus,
kuten esimerkiksi laskuvarjohyppy tai
shakki(?). Tästä usein seuraa
väistämättä oppilaan arvoasteikolla
kouluttajan nousu kaikkivaltiaasta
seuraavaksi. Perusasioiden oppimisessa ilmiö lienee ehkä hyväkin.
Harrastuksen edetessä useimmat itse
ajattelevat
yksilöt
osaavat
kyseenalaistaa ja arvostella eri

En knurr. Kuva Vidar Skålevik.
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"totuuksia". Tekniikkasukelluksen ensi
askelilla tämä ilmiö usein toistuu
johtuen hyppäämisestä syvään ja
tuntemattomaan.
Tässäkin
tapauksessa voi alussa olla vain
eduksi luottaa kouluttajan latelemiin
totuuksiin.
Tämän
harrastuksen
erityisalueen periaatteisiin kuuluu
kuitenkin
ensisijaisesti
omillaan
toimeen
tuleminen.
Pariin
turvautuminen tarkoittaa jo oman
varmistuksen
pettämistä,
siksi
mielestäni kaikkien tulisi näitä
totuuksia itsekin pohtia. Tietyt
sukellusparien ja ryhmien sovitut
toimintatavat
ja
yhtenevät
laitekonfiguraatiot (vaikka DIR) ovat
hyvin perusteltuja, mutta uskonnollisia
piirteitä saavat kinaamiset tuuman
liian pitkistä oktonletkuista tai väärän
valmistajan kuivapuvuista alkavat
mielestäni olla ylilyöntejä. Kokeneiden
seoskaasusukeltajien neuvoja ja
toimintatapoja kannattaa varmasti
kopioida yli uskonlahkojen tahi
titteleiden.
Satojen
haastavien
sukellusten läpivienti hengissä on
varmasti hyvä todistus oikeista
valinnoista.
Tx-tielle
lähtevillä
sukeltajilla on kuitenkin yhteistä
ainakin palava halu syvään ja
tuntemattomaan. Oman tx-kurssini
kouluttaja
omaa
lähes
alan
pioneerimaisen taustan. Kurssin
alussa hän kuitenkin kertoi heti
keskittyneensä viimeiset pari vuotta
vain perheeseensä ja oikeaan
työhönsä ilmailun alalla. Kouluttaja
tunnusti myös ennen kurssin syviä
sukelluksia vetäneensä juuri pari
peruskurssia pelkästään saadakseen
nosteenhallintansa edes siedettävälle
tasolle. Hänen teorialuentonsa olivat

selkeitä ja perusteluilla maustettuja;
tosin ehkä muutaman päivityksen
vajaita. Mieleen jäi ainakin viimeiset
sanat vapaasti suomennettuna: jos
hukkaat taikka menetät dekokaasusi,
et merestä koskaan itse enää
nouse…
Olen itse ollut läsnä muutamassa
vastoin suunnitelmia päättyneessä
sukelluksessa.
Ensimmäisenä
mieleen tulee joskus loka-marraskuun
aikoihin
tapahtunut
haveri
rebreatherilla. Kaveri oli ilmeisesti
unohtanut kiinnittää huolellisesti
hengityssäkin huuhtelutulpat, josta
seurasi paineen kasvaessa 3-4
baariin laitteen hiilidioksidikalkin
kastuminen
ja
lopulta
varsin
syövyttävän
veden
hengitys.
Venematkalla haveripaikalta oltiin
jatkuvasti yhteydessä helikopteriyksikköön
ja
Haakonsverin
kammioon, mutta puhdas happi ja
sairaalahoito riittivät lopulta. Muutama
muu tapaus liittyy kohtuullisen syviin
tx-sukeihin
ja
ikäviin
fyysisiin
tuntemuksiin pinnalle palatessa.
Nämä oireet on saatu kuriin nopealla
rekompressiolla,; niin eihän sitä niin
pitäisi…
Tällä tietoa lomailen seuraavan kerran
Suomessa kesäkuun puolesta välistä
seuraavat 4-5 viikkoa. Tarkoitus on
ajella autolla Suomeen harrastusvälineiden kera, joten jos jollain riittää
halukkuutta etsimään Pukalan pohjaa
tai jotain…

Asko Perä
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Sähköpostiosoitteet

EI JULKAISTA
NETTIVERSIOSSA
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EI JULKAISTA
NETTIVERSIOSSA

Tärkeitä puhelinnumeroita

EI JULKAISTA
NETTIVERSIOSSA
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puhelin kotiin, töihin ja gsm

EI JULKAISTA
NETTIVERSIOSSA
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EI JULKAISTA
NETTIVERSIOSSA
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Ellei vastaanottajaa tavoiteta,
pyydetään O-Rengas palauttamaan osoitteeseen
Heidi Hakari
Mutkakatu 17 A 3
33500 TAMPERE

VA ryhmäkuva Saltstraumenista 30 metrin syvyydessä. Rivin muodostumista vaikeutti
virtaus sekä se seikka, että etappia alkoi olemaan jo reippaat 20 minuuttia... otetaan
vielä pari kuvaa. Kuva Jyrki Hietanen.
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