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Puheenjohtajan palsta
Erinomaista kuluvaa kesää!

joten käyttäkää sitä hyväksenne.
Myös ensi vuotta pitäisi alkaa
suunnittelemaan. 4 vuotta on jo
kohtuullisen pitkä aika puheenjohtajana, joten minun olisi jo aika
siirtyä muihin hommiin. Muutenkin
hallitus on ollut hyvin paljon
samanlainen jo useita vuosia. Uusia
ideoita ja naamoja kaivattaisiin
toimintaan mukaan. Vaikkei haluaisi
nimeään hallituksen listoille, voi
toimintaan osallistua vaikka reissuja
järjestämällä. Näin reissuista saa
myös parhaiten itselleen soveltuvia.
Kaikki jotka ovat kiinnostuneita em.
asioista voivat ottaa yhteyttä keneen
tahansa hallituksen jäseneen.

Kelit ovat suosineet lomalaisia lähes
koko kesän. Itse en katsonut
aiheelliseksi nauttia auringosta vaan
olin töissä lähes koko kesän.
Ainoastaan seuran viikon reissu
Suomenlahdella oli vapaata. Toisaalta
niin lyhyttä vapaata ei paremmin
voisikaan käyttää. Suomenlahdella tai
missään muuallakaan voi todella
harvoin päästä käymään niin monella
yhtä hyvällä hylyllä kuin me. Myös
ilmat suosivat ja päätimmekin jo viikon
aikana uudesta reissusta ensi vuonna.
Muuten kesäaikana tehdyt sukellukset
tuppasivat pahasti tuntumaan kosteuden osalta märkäpukusukellusta.
Mutta kyllä niistäkin selvittiin.
Keväällä alkanut trimix-kurssi alkaa
olla viimeistä silausta vaille valmis,
enkä voi kyllä sanoa katuneeni
osallistumistani. Kurssi on opettanut
paljon paitsi seoskaasuista ja
dekoiluista, myös ihan perussukeltamisesta. Voin kaikille suositella
jatkokouluttautumista,
siitä
on
varmasti
hyötyä
harrastuksen
kehittyessä.
Seuralla on jälleen paljon tapahtumia
edessä. Tätä kirjoittaessa haetaan
osallistujia 3 eri merireissulle. P1kurssi on suunnitteilla ja P2-kurssista
on toinen osa kuukauden päästä.
Lisäksi on edessä perinteiden
Kaatialan viikonloppu. Reissumme
eivät
ole
mitenkään
kalliita,
päinvastoin niihin on paljonkin tulijoita
muualta. Meidän seuralaisilla on
kuitenkin luonnollisesti parin viikon
etulyöntiasema ilmoittautumisajassa,

Hyviä sukelluksia!

Marko
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Koulutusuutisia
Kevään P1-kurssi meni suhteellisen
hienosti
läpi.
Korttinsa
ovat
ansainneet uudet seuralaiset Marke
Kallio, Marika Leppihalme, Mika Siiri,
Sami Salmi, Timo Dahl, Tom Artell,
Mikko Paukkila sekä Esa Tuominen.
Vielä kerran
onnittelut uusille
seuralaisille sekä mukavaa ja
turvallista sukellusuraa itse kullekin!
Kesäkuun puolessa välissä alkanut
P2-kurssi
on
tällä
hetkellä
kesätauolla. Kurssista on hoidettu osa
teoriasta sekä allasrääkki. Lisäksi
oppilaat ovat tutustuneet kuivapuvun
toimintaa avovedessä. Kurssi jatkuu
syyskuun alussa lopuilla teorioilla
sekä avovesiviikonlopulla.
Syksyn P1-kurssi on tällä hetkellä
suunnitteilla. Jos aikatauluehdotus
menee läpi, niin tarkoitus olisi aloittaa
kutakuinkin syyskuun puolen välin
paikkeilla. Kurssi runnottaisiin läpi
suhteellisen kiireellä aikataululla, ettei
syksyn kylmät pääse yllättämään
avovesileirillä. Eli kurssi kestäisi
suunnilleen kuukauden. Aiheesta
lisää wepissä sekä sähköpostilla
kunhan aikataulu saadaan lyötyä
lukkoon.
Keväällä Salon Simppujen kanssa
yhteistyössä
pidettävä
nitroxin
peruskurssin on vielä pikkasen
kesken.
Tarkoitus
oli
hoitaa
Viljanmaan Villen ja Hakalan Henrin
uitot hetimiten teorioiden jälkeen.
Seura on kärsinyt hämmentävän
suurta epäonnea happianalysaattorien
kanssa. Seuralle ostetusta laitteesta
hajosi anturi suunnilleen neljännellä
käyttökerralla.
Laite
meni
takuukorjaukseen ja uudestakin hajosi

anturi suunnilleen yhtä nopeasti. Ja
taas takuukorjaukseen. Nyt laite on
ollut valmistajalla yli kuukauden. Ihan
äskettäin saimme maahantuojalta
lainalaitteen,
että
pääsemme
hoitamaan asioita edes pikkasen
eteenpäin.
Soittelin naapuriseuraan ja kyselin
koska siellä pidetään vastaava
nitroksin peruskurssi. Kuulemma
aikataulua ei ole vielä lyöty lukkoon,
mutta voisi olla vaikkapa elo- ja
syyskuun vaihteen tienoilla. Lupasivat
ilmoitella asiasta minulle, kun tietävät
tarkemmin. Myöskin urheilusukeltajien
sivulta löytyy tietoa heti mitä he
asiasta päättävät.
Kevään P1-kurssilla kävi ilmeiseksi,
ettei kouluttajia suinkaan ole vielä
riittävästi. Muutama päällekkäinen
meno tahi sairastuminen sopivaan
aikaan pisti organisaation koville.
Tämän
välttämiseksi
päätettiin
lähettää kaksi kaveria syksyllä
alkavalle kouluttajakurssille. Eli nytten
ovat vuorostaan lähdössä rääkkiin
Niemelän Marko sekä Vaittisen
Pekka. Seuralle on myöskin varattu
yksi paikka syksyllä alkavalle uuden
malliselle M2-kurssille. Allekirjoittanut
sinne ilmoitettiin, mutta meikäläisen
työkiireiden takia Niemelän Kati saa
kunnian
päästä
edustamaan
seuraamme kyseiselle kurssille.
Keväällä seurastamme lähti pitkällisen
suunnittelun ja suurten rumpujen
lyönnin jälkeen paikallisen SPR:n
järjestämälle EA1-kurssille huikaisevan
suuri
kahden
hengen
iskuryhmä. Allekirjoittanut ja Suutalan
Antti ammensivat tietoa kuinka sormi
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teipataan tai kuinka hoidetaan
hyperventilaatiokohtauksen saanutta
yms. jännää.
Vapaaehtoisen
pelastuspalvelun
puolella tilanne on sellainen, että
ensimmäisen tason etsintäkurssi on
kaiketikin saanut viranomaishyväksynnän. Tannerin J-P:ltä saamani
tiedon mukaan jossainpäin Joensuuta
on alkamassa näihin aikoihin ns.
pilottikurssi, missä testataan kuinka
hyvin kurssi käytännössä toimii. Jos
kaikki menee putkeen, niin vastaava
kurssi järjestetään myös Mansessa
tämän syksyn aikana. Ilmoitan asiasta
lisää
kun
lisää
asiaa
on
ilmoitettavaksi...
Mukavaa loppukesää/alkusyksyä!

Reima
Hei Norpat!
Hei norppaväki!

sanoa etukäteen mitään, mutta
todennäköisesti joitakin uusia voidaan
ottaa, joten näiltä tiimoilta kannattaa
ottaa ensin yhteyttä Lauraan p. 0405706544. Ainakin syksyn ajan
tiedossa on aikamoinen ohjaajapula,
joten katsotaan miten saadaan
homma toimimaan.

Kesä
alkaa
olla
lopuillaan,
vähintäänkin kesälomien osalta.
Polskutteluharrastus siirtynee siis
pikku hiljaa ah-niin-eksoottiseen
Kalevan uimahalliin. Ensimmäinen
kokoontumiskerta olisi tarkoitus pitää
31.8., jolloin otetaan ilmoittautumisia
vastaan hallin aulassa klo 8:30
alkaen. Jatkavien vanhojen norppien
olisi hyvä olla paikalla silloin tai
vimeistään toisella kerralla 7.9., jos on
esteitä niin puhelu Lauralle helpottaa
ryhmien kokoamista - uusien norppien
lukumäärä kun riippuu jatkavista
vanhoista.
Uusien norppien osalta on vaikea

Laura ja Niko
(+reserviohjaajat
Antti ja Joonas
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Kalustovastaavan palsta
Tervehdys sukeltajat!

kaikille systeemin
osallistuneille.

Ilmat ovat viimein viilenneet ja
sukellusreissujakin on vielä monta
edessä. Kerhon kalustokin on iskussa
tulevia koitoksia varten.

suunnitteluun

Stage säiliöiden merkinnät
Kammiolla lojuu joskus mystisiä 7 ja
10 litran säiliöitä, joissa on
kiinnityslenkit. Mitä ne on, jos et tiedä
niin älä koske niihin, ne eivät
todennäköisesti ole kerhon kalustoa?
Ethän halua olla stroke ? Nitroksi ja
dekohappisäiliöt
on
merkittävä
asiallisesti. Tekniikkasukeltamisessa
suurin yksittäinen tekijä onnettomuuksissa on väärän kaasun hengittäminen
väärässä
syvyydessä.
Kammiolle jätetyt asianmukaisesti
merkitsemättömät pullot deaktivoidaan
välittömästi
(tai
ainakin
kalustovastaava
ottaa
pikaiset
happihumalat) Merkinnöissä olisi hyvä
olla myös mahd. happipuhtaus ja
omistaja, niin mahd. sekaannuksilta
vältytään.

Sähkömoottori isoon
matkakompressoriin
Suurempi matkakompressori Bauer
Mariner varustettiin sähkömoottorilla
ja sitä käytettiinkin jo viikon reissulla
Suomenlahdella Orbiit aluksella.
Orbiitin 40 kVA generaattori on
tiukoilla jos kompressori käynnistetään samaan aikaan kuin aluksen
keulapotkuria käytetään. Sähkömoottorin
käynnistys
aihettaa
hetkellisen jännitteen laskun ja sitä
keulapotkurikäytön
tasasuuntajan
diodit ei kestä. Muista siis aina kysyä
aluksen miehistöltä lupa kompressorin
käynnistykseen.
Kiitokset
vielä
Erkkilän Juhalle moottorin mekaanisista installaatiosta.

Vettä pullossa?

Nitroksi laitteisto

Onko annostin tai paineenalennin
jäätynyt sukelluksilla tänä kesänä?
Syynä voi olla kosteus tai suoranainen
vesi pullossa. Ilmoitathan jos epäilet
jossakin kerhon pulloissa olevan
vettä. Viime merireissulla löytyi
yhdestä pullosta vettä ja ruostetta,
tosin pullo oli jäänyt katsastuserästä
jostain syystä ja oli siksi ollut
avaamatta seitsemän vuotta.

Nitroksin tekeminen näyttää saaneen
myös vauhtia kerhon tekniikkasukelluskurssilaisen myötävaikutuksella. Tarvittavat laitteet on jo hankittu
ja
lehden
ilmestymispäivään
mennessä asennukset kammiolla
pitäisi ollakin jo valmiina. Laiteisto
sisältää
tarkkuuspaineenalentajan
jossa virtaus on rajoitettu max 40%
seosten tekemiseen ja tarkkuus
virtausmittarin,
jolla
saadaan
etukäteen laadittua asteikkoa apuna
käyttäen tarkasti haluttua nitroksia.
Vaikka näin saadaankin tarkasti
haluttu seos niin jokainen analysoi
seoksen itse täytön jälkeen. Kiitoksen
Markolle osien hankkimisesta ja

Tero
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Kesäleiri 03 - Telttaleiri
Lähtövalmistelut:

matkanjärjestäjän ystävällisesti tarjoaman kartan viimeisitä kilometreistä,
sekin oli tulostettu samalla valokuvantarkkaa jälkeä suoltavalla printterillä.
Lossi löytyi helposti. Lossikapteenia ei
löytynyt helposti. Lossikapteeni oli jo
unten mailla. Oli aika siis kilauttaa
kaverille, ja se tuotti tulosta. Markon
ohjeistaessa
mitä
ilmeisimmin
suoraan saunan lauteilta tulostin
kynällä kartan kääntöpuolelle uuden
kartan kiertoreitistä. Reitti ei ollut
pariakymmentä kilsaa pidempi ja oli
helposti löydettävissä. Vajaat sata
kilsaa ja kaksi tuntia myöhemmin,
siinä yhden ja kahden välillä,
kurvasimme Rantaharjun lomakylän
rauhaisaan pihapiiriin.

Minun ja Ulpun ruokakuntakohtaiset
lähtövalmistelut sujuivat juurikin niin
mallikkaasti kuin kuuluukin. Kaikki
pelit ja rensselit oli kertaalleen testattu
talven jäljiltä keskiviikkosukelluksella
ja todettu toimiviksi ja pakattu.
Olimme aikataulussa. Kaikki oli lähtöä
vaille valmista, eväätkin odottivat jo
valmiina kylmässä ( Citymarket
lielahti), kun huomasin että lamppuuni
oli tullut pieni vika. Viiden minuutin
korjaus oli paljon helpompi tehdä
kotona kuin missä lie telttamajoituksessa, joten ryhdyin kolvailemaan. Kolmen tunnin kuluttua
olimekin jo matkalla kohti ruokakauppaa.

Siirtyminen:

Perillä:

Jotta varmasti löytäisimme soittelematta perille olimme varautuneet
asianmukaisesti kartoin ja kompassein. Karttoja oli oikein kaksin
kappalein,
oli
isomittakaavaista
yleiskarttaa reitistä sekä tarkempi
kartta kohdealueesta. Alkuun tottakai
suunnistimme isolla kartalla, se sujui
helposti. Ensin sentti koilliseen niin
olimme Jyväskylässä. Sitten vajaa
sentti
kaakkoon
niin
olimme
Mikkelissä. siitä vielä pari milliä
vaiston varassa edelleen koilliseen ja
tulimmekin Anttolaan. Siinä tulikin
kartan reuna vastaan, olisi ehkä
sittenkin kannattanut tuhlata enemmän mustetta tulostettuun kartaan
kuin 3 * 3 cm, mikä henkilökohtaisella
tulostimellani
tarkoittaa
noin
kolmentoista pikselin sulavaa läjää.
Eli vaihdoimme suunnistuskartaksi

Perjantai-ilta oli hyvässä vauhdissa.
Jotkut tulivat juuri yödyykiltä, jotkut
saunoivat ja jotkut järkevästi jopa jo
nukkuivat.
Fiilistelimme
kuistilla
yrittäen päästä tosissaan iltaa
viettävien vauhtiin mukaan. Olimme
kuitenkin auttamattomasti pari minsaa
kärjestä, eikä koettelemuksemme
matkanteon saralta oikein kerännyt
innostunutta kuulijakuntaa. Ei vaikka
kuinka yritin jakaa kanssaihmisteni
kanssa pelon hetkiäni pimeillä
pikkuteillä, epätoivon kyyneleitäni kun
ainoat karttani sateen kastelemana
samenivat surumielisiksi sateenkaariksi. Niinpä lähdimme katsastamaan yösijaamme. Ja siellähän NE
olivat, puolijoukkueteltat mallia SAINT.
Suomen armeija on hionut kyseiset
telttamallit loppuun asti käyttäjä-
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ystävällisiksi. Ne on helppo lämmittää
yhdessä
hujauksessa
mukavan
lämpimästä
aina
subtrooppisen
kuumiksi. Vastaavasti jäähdytys
onnistuu käden käänteessä jopa
hieman alle ulkolämpötilan. Kun
kuitenkin oli mukavan leuto kesäsää,
ei liian kuuma eikä liian kylmä, oli
teltassakin mukava nukkua. Kamiina
oli lähinnä kotoisuutta luova kaluste
mukavasti tupruttavine piippuineen ja
silloin tällöin lämmintä oranssia
hehkua
tarjoavine
kylkineen.
Nukuimme hyvin.
Lauantaiaamu valkeni siten kuin
kesäisillä lauantaiamuilla on tapana.
Nautitsimme lomakylän tarjoileman
ravitsevan aamupalan kukin aikanaan
ja rupesimme pikkuhiljaa ilman
stressiä
valmistelemaan
päivän
ensimmäistä sukellusta. Porukka
jaettiin kahtia; kumiveneisiin ja
rannalle.
Veneporukat lähtivät hakemaan jotain
syvää jostain selältä, rantaporukka jäi
lähirantoja tutkiskelemaan. Jäimme
Ulpun kanssa rannalle. Kun rensselit
oli kasassa ja puettu, tarvoimme
rantaa pitkin hetken verran sinne
missä meille oli kerrottu olevan hyvä
paikka
sukeltaa.
Kello
11:18
kuittasimme kirjurille ookoot ja
painuimme Saimaaseen. Etenimme
määrätietoisesti
pohjaa
viistäen
hieman suunnitellusta suunnistuskuviosta poiketen. Syynä poikkeamaan oli mystisesti ilmaantunut
hetkellinen näkyvyyden putoaminen
lähellä rantaa. Kun aikamme olimme
sukeltaneet rannan suuntaisesti
muutaman minuutin uintimatkan
päässä siitä arvelimme tomun jo
laskeutuneen. Lähdimme siis rantaa

kohti ihailemaan komeaksi väitettyjä
kallioita. Ei tosin tullut vastaan,
nimittäin koko rantaa. Pohja vaan
jatkui ja jatkui. Viistosti kohti rantaa ja
tulosuuntaa edeten sitten vihdoin ja
viimein tuli pystysuora kallio vastaan.
Sen suunta vaan aiheutti hämmennystä. Kompassin mukaan ainoat sen
suuntaiset kalloit olivat lahden
vastarannalla.
Pinnalla
tilanne
selkiintyi kovin äkkiä. Lähtörantamme
ei jatkunutkaan suorana vaan kääntyi
melkein heti seuraavan kiven jälkeen
melko jyrkästi taaksepäin. Tästä
lähtien saatan tutustua sukellusmaastoon ehkä vähän paremmin
etukäteen…
Päivä kului syöden, saunoen ja pulloja
täytellen, suurkiitos niille, jotka
ahersivat kompuroiden paukkeessa
muiden syödessä, saunoessa ja
pullojen täyttymistä odotellessa.
Paikan isäntäväki piti huolen siitä,
ettei kellekään päässyt iskemään
aliravitsemustila yllättäen, niin tukevia
olivat ateriat, joita meille tarjottin.
Päivän toiselle sukellukselle lähdettiin
päikseen vaihdetuilla tiimeillä, veneet
rannalle ja ranta veneisiin. Aivan
kaikki rantalaiset eivät mahtuneet
veneisiin, joten jäimme suosiolla
Ulpun kanssa yrittämään, jos tällä
kertaa suunnistus onnistuisi hieman
paremmin. Ja onnistuihan se. Tällä
kertaa eivät katalat ja salakavalat
rannan kääntyilemiset onnistuneet
sekoittamaan meitä, vaan päätimme
mukavan sukelluksen nousemalla
pintaan prikulleen samassa kohtaa
kuin olimme painuneet alas. Ja
olivathan ne ihan komeita ne kalliot
joita meille oli niin kehuttu. Ainut
negatiivinen puoli sukelluksissa oli
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paikan outo kalattomuus. Voisi
kuvitella että kuun pinnalla on yhtä
suuri lajien kirjo ja vilinä ja vilske kuin
kyseisessä lahdessa. Vesi oli kyllä
kirkasta! Ja se oli kivaa!
Illalla sitten grillattiin, saunottiin,
syötiin, grillattiin, välillä vähän
juopoteltiinkin, grillattiin, saunottiin ja
laulettiin. Ja vielä vähän saunottiin ja
laulettiin. Ja juotiin. Ja pikkuhiljaa
mentiin myös nukkumaan.
Sunnuntaiaamu valkeni hieman
kirkkaampana kuin lauantaiaamu,
aivan kuten sunnuntaiaamuilla on
tapana. Myös lämpömittari kohosi
mukavasti, taisi jopa pyöriä siinä
viidentoista
asteen
tietämillä.
Sunnuntaiseen tapaan myös iso osa
leiriläisistä oli aamupalalla hieman
normaalia hartaamman ja hillitymmän
oloinen, ehkäpä myös hieman
kalpeampi. Liekö johtunut vakavista
ajatuksista elämän peruskysymysten
äärellä vai jostain muusta.
Sukellusbriiffi ei kerännyt enää aivan
niin suurta osallistujajoukkoa kuin
edellisen
päivän
vastaavat
tapahtumat. Kuitenkin meitä löytyi
vielä yksi veneellinen innokkaita
sukeltajia ja saimme venekyydin
vastarannan houkutteleville kallionjyrkänteille. Kallioita oli kymmenen
metriä pinnan päällä mutta ei
valitettavasti niinkään paljoa pinnan
alla. Sivusuunnassa kyllä riitti pituutta
kalliossa. Sukelsimme Lauran kanssa
parikymmentä
minuuttia
yhteen
suuntaan pitkin rantaa, teimme uparit
ja palasimme omia jälkiämme. Kyllä
siinä riitti kivenkoloja joihin tunkea
päätä ja etsiä josko löytyisi jotain
elävää. Ei löytynyt. Siispä juuri
mukavan
rauhallinen
dyykki

lepopäivälle.

Kaikki hyvä loppuu aikanaan:
Takaisin leirirannassa oli jo kova
tohina päällä, leirin purku oli parasta
aikaa käynnissä. Siinä vaiheessa kun
olin saanut kimpsuni ja kampsuni
pakattua autoon olivat jo muut
ehtineetkin nostaa veneet trailereille ja
purkaa teltat. Itse jouduin enää
osallistumaan raskaimpaan tehtävään
eli kesäleirin 03 virallisessa yhteiskuvassa hymyilemiseen. Siinä se
sitten olikin. Hieno leiri, mukavat
sukellukset, todella hyvää seuraa ja
mallikkaat järjestelyt. Kiitos kaikille
osallistuneille ja asioiden eteen vaivaa
nähneille siitä!!!
Pikkuhiljaa porukka rupesi ahtautumaan autoihinsa ja poistumaan
paikalta kotejansa kohti, niin teimme
mekin Ulpun kanssa. Kesäleirillä 04
nähdään taas!

Ville

8

O-Rengas - 4/03 - elokuu

2002 leirin järjestäjän muistelot
Tervehdys kaikille
kesäleiriläisille 2003!

meno päällä jne. ;)
Erityiskiitokset
sukellusporukassamme täytyy osoittaa lisäliikkuvuutta
meille suoneille kumiveneilijöille eli
Terolle ja Jyrkille, sekä järjestelyteknisestä konsultoinnista (ja sopivasta
henkisestä "Mitäsoletsuunnitellut?"painostuksesta) Terolle ja Ristolle.
Ensi kesän kesäleirin lupautui muuten
järjestämään
Heidi
Hakari.
Veikkaisin, että Heidi on iloinen
kaikista meiltä saamistaan vaikka
pienistäkin
vinkeistä
esim.
järjestyspaikan suhteen!
No Heidi!? -Mitäs ensi kesänä
tehdään? ;)

Tahdon vielä kiittää kaikkia kesäleiriläisiä miellyttävästi ja ilman kommelluksia sujuneesta leiriviikonlopusta.
Täytyy myöntää, että ajettaessa sitä
soratietä pitkin keskellä ei mitään
tienkin välillä kadotessa auton alta olin
"hieman"
jännittynyt
tulevista
viikonlopun tapahtumista... -Ainakin
tonnin painoisia siirtolohkareita alkoi
putoilla välittömästi pois sydämeltäni,
kun A) sain visuaalisen havainnon
leiripaikastamme B) sain näköhavainnon siellä sijainneista mökeistä C)
rannassa oli vettä D) vedessä pystyi
sukeltamaan E) vedessä näki ainakin
metrin eteensä...jnejne... Z) pääsin
vettä vuotavaan telttaan pe-la yöksi
nukkumaan Ö) Yölläkin oli ihan kiva

Nakkivapautettu

Juha Eee

Tietoa vaaditaan järjestäjältä. Kuva Jari Rinkinen.
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Kesäleirin ryhmäkuva. Kuva Jari Rinkinen
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Yläkuva: Pojat jäähyllä.
Alakuva: Rinkiset kesän ensisukelluksella. Kuvat J Rinkinen.
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Orbiitilla Suomenlahdella
4.7.2003 – 11.7.2003
Kesäloman ensimmäisenä maanantaina havahduimme Jaakon kanssa,
että kaikki suunnitelmat ovat yhä
tekemättä. Kuplan meililistaa oli
kevään kuluessa häiriköinyt joku
Marko
Niemelä,
Rauma-Repola
Diving Clubista ja hehkutus heidän
dyykkireissuistaan Orbiit-paatilla oli
jäänyt takaraivoon kutittamaan hattua.
Orbiitista tuli etukäteen mielikuva
uivasta paratiisilaivasta saunoineen,
laivakokkeineen, kompuroineen ja
sängyllisine
hytteineen…
Wau!
Tuumasta toimeen, kännykkä käteen
ja maanantaina ilmoittauduimme
perjantaina lähtevälle Suomenlahdelle
suuntautuvalle dyykkireissulle. Sitten
alkoikin
normaali
mielipuolinen
meilisäätö
kaikesta
reissuun
liittyvästä.

ettei kukaan oikeasti ole ammatiltaan
merikapteeni, konemestari tai kokki.
Mutta ei se haittaa eihän mukana ollut
yhtään ammattisukeltajaakaan.;)
Ensimmäisen illan kohde Coolaroo ei
näkynyt laivan tutkassa niin selkeästi,
että hieman arvailujen varaan jäi
missä tämä laiva makaa. Dyykin
ensimmäiset 8 minuuttia kuluikin
hylkyä etsiskellessä ja kivinilkkoja
jahdatessa. Romua pohjassa alkoi
näkymään
yhä
enemmän
ja
Coolaroon keula löytyi. Näkyvyys ei
ollut kovin häävi ja pikku tuikulla
katsellessani hylkyä ei aina huomaa
tarkkailla pintaa ja niin olin jo menossa
sisään ruumaan, Jaakko oli hieman
enemmän hereillä ja kiskaisi minut
takaisin… Riston ja Arin ohimenevät
auringot loivat hetkeksi paremman
mielikuvan hylystä. Muu porukka taisi
tehdä enemmänkin biosukellusta
kartoitettaessa Coolaroon sijaintia.

Perjantai
Perjantai-illalla tapasimme koko
porukan Sompasaaren laiturissa, kun
sukekamat
'heitettiin'
normaalin
ahtaamisen sijasta laivan kannelle.
Mukana reissussa olivat RRDC:n
ilmiselvät konkarijäsenet; Marko, Kati,
Reima, Ari, Risto, Pekka, Heidi, Heikki
(eli Pertti), Laura ja Tero. Lisäksi
H20:sta mukaan oli uskaltautunut Jani
ja me Kuplalaiset Jaakko ja Maija
tulimme lähes ainoina vain P2
kokemuksella
varustautuneena
reissuun mukaan (Klunk, olimmeko
ilmoittautuneet kouluttajapäiville…).
Aki, laivan kapu esitteli miehistönsä
Arin –konemestari, Ellin -kokki ja
perheensä Merjan, Ilmon ja Liinan
sekä kertoi laivan säännöt ja kertaili,

Lauantai
Yön yli suuntasimme Suomenlinnan
tullin kautta kohti Piretaa. Aamulla
tuntui koko köörillä olevan kovin
samanlaiset kovakoodatut askeleet
lähikauppaan hakemaan dekojuomalastit kuntoon; muutamat caset
edukasta bisseä ja muita Viron
'lähdevesipulloja'. Sitten taksit ja
Tallinnan keskustaan ja kukin omalle
taholleen
kaljalle,
kahville
ja
ostoksille. Antituristeina Reima ja
Jaakko
etsivät
paikallisen
kiinnostavan nähtävyyden, sukelluskaupan. Tämä löytyi suljetulta satamaalueelta 15 km päästä Tallinnan
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sitä, siellä tapahtui tätä, Park, Park ja
PARK! Jo ensimmäisen sukelluksen
jälkeen sitä voi alkaa itsekin
laulamaan Parkista, se on The H-Y-LK-Y! Laskeuduimme 15 metriin
ulottuvan levämömmön läpi poijua
pitkin PARKin piipulle ja siitä kannelle.
Paljon puhuttu vihreä maaginen valo
ja loistava näkyväisyys takasivat
neitseellisen unelmadyykin. Tutkimme
laivan perää ja kansia. Ystävällinen
rasvakala tuli tekemään tuttavuutta ja
kovaksi
kohtalokseen
päätykin
jokaisen sukellusparin rantapalloksi
vuorollaan.
En lähtenyt mukaan seuraavalle
dyykille, kun ranteet tuntuivat lievästi
aroilta, tyydyin katkerana vetämään
happea pinnalla muiden painuessa
kohti ihanaa Parkkia. Aurinko paistoi
kuten jokaisena reissun päivänä ja
lievä tuuli vilvoitti pinnalla itseään
grillaavaa suketuristia mukavasti.
Koska kaikilla oli niin mukavaa, niin
päätimme jäädä toiseksi päiväksi
sukeltamaan Parkilla.

keskustasta paikallisbussin kyydillä.
Tavallaan harmi, että se oli suljettu.

Sunnuntai
Lähdimme Tallinnasta suuntaamaan
kohti seuraavaan päivän biodyykkikohdetta Bengtskäriä. Aamukymmeneltä aloitimme sukellukset ja
näkyvyys oli erinoimainen, väh. 15 m!
Huuuh! Sukelleltiin 'vuonoa' pitkin ja
silittelimme 22 metrissä lepäileviä
narkkiskampeloita,
jotka
eivät
todellakaan välittäneet sukeltajien
läheisyydestä (taikka sitten olivat
väsyneet jo 11 muun sukeltajan
taputteluista ja pienet sydämet
pomppivat
viimeisiä
hitaita
kumauksia). Ellin safkat maistuivat
hyvin ja lähdimme tutustumaan
Bengtskärin majakan mukaansatempaavaan historiaan ja kiipesimme
tietysti ne 252 askelta ylös kuumalla
helteellä. Päivän toisella dyykillä
kaarsimme Orbiitin toiselle puolelle
Begtskäriä ja tällä kertaa Reima antoi
minun
testata
DIR
–settiään.
Näkyvyys oli vastaavaa tasoa kuin
ensimmäisellä dyykillä ja kampeloita,
simpukoita ja kivinilkkoja tuijotellessa
aika kului äkkiä. Reiman setti oli
minulle vähän liian painava, mutta
homma
tuntui
toimivan
ihan
mukavasti. Perhana, luulin vuosi
sitten, että hankkimallani setillä
sukelletaan seuraavat 10 vuotta…
Tiedän nyt että minun on PAKKO
hankkia vähintäänkin kunnon HIDI!!!!

Tiistai
Puoleltapäivin aloitettiin taas sukellustoiminta ja jälleen keli oli sekä pinnalla
että 15 m syvyyden alapuolella mitä
mahtavin. Näkyväisyys oli väh. 15
metriä ja tällä kertaa kierrettiin koko
laiva, laskeuduttiin ruumaan ja
sukellettiin
läpi
sisään
pikku
oviaukosta
seuraavaan
isoon
ruumaan. Tämä oli kyllä minulle
henkilökohtaisesti
mindblowing
exciting.
Osa
kokeneimmista
reissulaisista eturintamassa Marko,
Reima ja Pekka tekivät penetraatiota
Parkkiin sisälle ja jännitys noilla
seikkailuilla oli aivan toista luokkaa,
varsinkin silloin kun näkyväisyys

Maanantai
Otimme suunnaksi toisen reissun
pääkohteista
Utön
edustalla
sijaitsevan Park Victoryn. Meille
Jaakon kanssa ensimmäistä kertaa
Parkilla sukeltajille, Park on vaan tuttu
Kuplan hehkutustarinoista: Parkilla on
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katoaa kokonaan ja spooli ei tunnu
kädessä tiukalta….
Seuraavalla
dyykillä
suunnattiin
keulaan ja puikkelehdimme keulan
kannen avokäytäviä pitkin, tällä kertaa
minä edellä ja Jaakko hinauksessa
parinarun päässä. Dyykki oli mahtava
ja haikeana jouduimme jättämään
Parkin taaksemme. Ilta kului rennosti
tavalliseen tapaan, Ellin illalliset,
dekojuomia,
sukelluskeskustelua,
saunomista, grillausta ja chillausta.

kokeneemmat
sukeltajat
olivat
fiiliksissä vielä pitkään sukellusten
jälkeen. Kuulemma harvoin meri on
näin tyyni, että Eiralla edes voi
sukeltaa.
Illalla oli jälleen kovaa keskustelua eri
sukellustyyleistä
ja
filosofioista.
Menimme nukkumaan jo yhdeltä,
mutta neljältä yöllä heräsin ikävään
fiilikseen. Kaikki paikat syyhysivät
voimakkaasti, ihoa pisteli kaikkialta.
Makasin hiljaa ruuman alasängyssä.
Nyt varmaan kuvittelen, ei tässä
mitään ole. Kokeilin ihoani, arrrghh,
minähän tunnen typpikuplat kaikkialla
ihoni alla!!!! Jaakko sai herätyksen,
nyt on aivan varma sukeltajantauti.
Lähdimme ylös ruokatilaan, missä oli
vielä hilpeä meininki päällä. Tutkimme
tilaani ja minua oli pistänyt vähintään
30 hyttystä! Ha haaa, kyllä nauratti….
Se siitä taudista.

Keskiviikko
Seuraavan päivän sukelluskohde
olikin Keulakuva (Osborn & Elisabeth)
legendaarinen puulaiva lepäilemässä
20 metrin syvyydessä Hankoniemen
läheisyydessä. Näkyvyys oli 10 metriä
ja pikku puulaivaa oli hauska tutkia
parin dyykin verran. Kokeneemmille
konkareille riitti kerta, taisimme olla
Jaakon kanssa ainoat, joita nappasi
tehdä kaksi dyykkiä tähän helppoon
kohteeseen. Muut suuntasivat jo
täysillä ajatuksensa kohti toista
pääkohdetta Eiraa. Yöksi menimme
Hankoon ja tsekkasimme paikallisen
terassien tarjontaa, grillailimme jälleen
kerran ja nautimme aurinkoisesta
illasta.

Perjantai
Viimeisenä sukelluskohteena oli
Porkkalan edustalla lepäilevä Klaus
Oldendorff. Ensimmäinen sukellus oli
oikein hyvä, tutkimme aluksen
peräkantta. Virtaus oli aika voimakas
ja alas mentäessä sai todella potkia,
jotta
laskeutumisnaru
pysyy
näkyvissä. Näkyvyys oli kohtalainen.
Merellä kävi jo vähän maininkia ja
toisella dyykillä virtaus oli vaan
voimistunut ja näkyvyys huonontunut.
Laskeutuessa ei tullut 'roikuttua'
laskeutumisnarussa, mutta naru pysyi
näkyvissä kyllä hylylle saakka, mutta
virtaus oli todella voimakas vielä 30
metrissäkin!! Yksi humaus ja naru
katosi… Päätimme yksimielisesti
lähteä samantien ylös. Nousimme
rauhallisesti ja pinnalle tultua todella
hahmotimme virtauksen voiman,

Torstai
Meidän kokemuksemme Eirasta eivät
vastaa varmaan millään tavalla koko
muun
porukan
sukelluksia.
Ensimmäisellä dyykillä viivyimme 33
metrin syvyydessä brygalla jopa 6
minuuttia kunnes Lauran regu jäätyi ja
lähdimme kaikki kolme ylös. Toisella
dyykillä ehdimme katsella brygaa ja
piippua eri suunnista sitten pitempään
ja
ihailla
kapteenimme
Akin
silakanomaista sukellustyyliä, pinnan
alla hän on kuin kala vedessä! Muut
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olimme
kaukana
Orbiitista.
Polskimme pinnalla vastavirtaan
jonkin aikaa, ennen kuin laivalla
huomattiin meidät. Reima reipas
pintasukeltaja lähti helpottamaan
uintiurakkaamme ja hinauspalvelu
toimi mainiosti.
Tällä reissulla on kyllä tullut opittua
paljon
omista
jutuista
ja
keskustelemalla muiden kokemuksista. Tekee todella hyvää sukeltaa
välillä uudessa
jengissä, sillä
mielipiteitä varusteista, sukellustyylistä ja toimintatavoista on aivan
yhtä monta kuin sukeltajiakin. Reissu
oli kaikin puolin todella onnistunut!

Porukka oli mukavaa ja fiilis oli rento,
sukelluskohteet
oli
valittu
erinomaisesti. Kiitos teille kaikille
RRDClubilaisille
ja
Janille
dyykkireissusta!
Reissusta
teki
luksusta
Orbiitin
henkilökunnan
joustavuus ja toimiva palvelu hyvine
ruokineen. Kun vielä seurakin oli
mukavaa, niin kesälomamme avaus
oli täydellinen!

Maija Dietrich

Maija vuorostaan ruorin
vääntö puuhissa. Kuva
Ari Ervaskivi.
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Norjan reissu 18.-27.7.2003
Perusleirin osallistujat: Antti Nissinen,
Risto Esala, Kati Niemelä ja Marko
Laitinen
Reissuun
lähdettiin
helteisenä
perjantai-iltana 18.7. Risto ja Kati
olivat pakanneet oman autonsa
valmiiksi ja enää odotettiin vain junalla
saapuvaa Markoa muitten seuraksi.
Junan saavuttua Marko tavaroineen
pakattiin Antin autoon ja matka saattoi
alkaa. Parin tunnin hikisen ajon
jälkeen saavuttiin Jyväkylään. Vanhan
aseman tienoilta löytyi ennestään tuttu
pizzapaikka, jossa tankattiin massut
täyteen pitkää ajoa varten.
Matka jatkui kohti pohjoista kauniissa
säässä. Iltayöstä taivaalle alkoi
kasautua synkkiä pilviä ja pian
oltiinkin keskellä melkoista ukonilmaa
hienoine
salamoineen.
Onneksi
ukkosrintama meni nopeasti ohi ja sää
selkeni uudelleen. Yön tunteina PRMpuhelimet olivat kovassa käytössä
unta torjumassa. Aamuyöllä klo 3.30
saavuttiin Tornioon, jossa Katin
vanhemmat tarjosivat seurueelle
yösijan.
Aamuherätys oli klo 8.30. Pikaisen
suihkun ja aamupalan jälkeen matkaa
jatkettiin klo 10.00. Ruotsin puolelle
ajettiin Pellosta. Seuraava pysähdys
oli Kiirunassa, autojen ja massujen
tankkauksen jälkeen jatkettiin matkaa
vuoristoon. Torneträskiin laskevassa
tunturipurossa käytiin uimassa, jonka
jälkeen ajeltiin suoraan Norjan
Evenesiin. Leiripaikaksi valittiin, jo
ennestään tuttu, saksalaisten toisen
maailmansodan aikana rakentama
linnoitusalue. Meille yllätyksenä Mika
Siiri ja Marika Leppihalme perheineen

olivat telttailemassa lähistöllä ja
liittyivät sukeltavaan joukkoomme.
Leiripaikalla ensimmäinen operaatio
oli telttojen pystytys. Sää oli lämmin ja
teltat saatiin pystyyn kuivana. Pikaisen
välipalan
jälkeen
siirryttiin
sukellusaktiviteetin pariin. Ensimmäisellä sukelluksella todettiin näkyvyys
erinomaiseksi ja bongattiin mm.
kohtuullisen kokoinen kissakala.
Sukelluksen ja iltaruoan jälkeen
väsymys alkoi painaa ja leiri siirtyi
pikkuhiljaa yöpuulle.
Sunnuntai alkoi pirteästi aamuyöllä
ukkosella ja sateenropinalla. Päivällä
kosteus jatkui kaatosateella ja kovalla
tuulella. Sukeltamista sade ei
juurikaan haitannut, koska kaikki
varusteet oli saatu kuivaksi edellisen
päivän lämmössä. Vedessä näkyvyys
oli edelleen erinomainen, varsinkin
30m syvemmällä puolella, jossa
pikaisesti poikettiin. Niemennokan
kohdalla vuorovesivirta liikkui jonkin
verran
pystysuunnassa
tuoden
ravinteita pintakerroksiin. Ravinteista
johtuen 15m tienoilla nähtiin valtavan
isoja ruokailevia kalaparvia.
Päivällä
Reima
ja
Johanna
poikkesivat moikkaamassa leiriä ja
jatkoivat matkaa kohti Lofootteja.
Illalla ilma onneksi alkoi hieman
kuivua
ja
ruokaa
päästiin
kokkailemaan sateettomassa kelissä.
Illan aikana saatiin myös lisää
yllätysvieraita paikalle. Tourneurin
Hannu perheineen ja Hietasen Jyrki
pistivät telttansa pystyyn, näin ollen
leirin henkilömäärä yli tuplaantui.
Yöllä kaatosade alkoi taas uudelleen
ja aamupala syötiin tihkusateessa.
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Aamun kuluessa Nevalaisen Vescu
ilmestyi paikalle ja liittyi mukaan
menoon. Päivän ekalla sukelluksella
nähtiin
pari
isoa
rauhallista
kissakalaa, joihin ei saatu liikettä edes
spoolilla koskettamalla. Pintaan
tullessa todettiin kelin muuttuneen
puolipilviseksi. Kaikki kosteat tavarat
nostettiin teltoista ulos kuivumaan ja
aluspuvutkin saatiin kuiviksi. Toisen
sukelluksen jälkeen todettiin havaittiin
sukelluksen pituuden olevan noin 6090 min, koska kaikki sukellukset
tähän mennessä olivat kyseisen
mittaisia. Illalla Mika ja Marika
jatkoivat omaa reissuaan ja leirin
henkilömäärä kutistui kolmella.
Tiistai pidettiin puoliksi huoltopäivänä,
osa porukasta kävi kaupassa ja
suihkussa
Leirvikin
tunnelin
tuntumassa, tällä välin Antti täytteli
pulloja ja nukkui kompuran vaimeassa
pörinässä. Edellisinä päivinä oli
keskusteltu hyvästä näkyvyydestä ja
arvailtu näkyvyyden olevan 30 metrin
luokkaa. Päivän sukelluksen teemana
oli mitata näkyvyys Riston rullamitalla.
40m syvällä vaakanäkyvyydeksi
mitattiin
mahtavat
38m,
eikä
matalammallakaan näkyvyys paljoa
huonontunut
(huhun
mukaan
parikymmentä metriä alempana oli
vielä huomattavasti Kirkkaampaa
vettä). Etapissa Antti valaisi LP-levyn
kokoista kampelaa lampulla, kampela
teki pikaisen uravalinnan ja päätyi
Markon puukon kautta savustuspönttöön. Sukelluksen jälkeen aurinko
alkoi hymyillä tuulen tyyntyessä lähes
kokonaan, oli aika laittaa shortsit
jalkaan ja nostaa sukellusvarusteet
kuivamaan.
Keskiviikoaamun sukellus päästiin

tekemään kauniissa säässä, joskin jo
toista päivää jatkunut auringonpaiste
sai levän ja planktonin kasvamaan
nopeasti. Näkyvyys hieman huononi,
mutta vastaavasti kalojen määrä
lisääntyi entisestään.
Sukelluksen aikana paikallinen poliisi
kävivät ihmettelemässä suureksi
paisunutta leiriä ja kyselivät kuinka
kauan paikalla aiottiin viipyä.
Sukelluksen jälkeen Antti ja Marko
suunnistivat paikalliselle beachille
muitten auringonpalvojien (= lokit ja
simpukat) sekaan. 10 minuutin
intensiivisen uinnin (13 asteisessa
vedessä) ja auringonoton jälkeen
leiriin palasi kaksi uudestisyntynyttä
miestä.
Iltapäivällä mereltä saapui nopeasti
harmaa rintama. Antti ja Marko
päättivät lähteä sukeltamaan ennen
rintaman saapumista. Keli vaihtui
uskomattoman
nopeasti,
10
minuutissa rintama oli päällä ja vettä
satoi kaatamalla. Sukelluksen jälkeen
tuuli
yltyi
kovemmaksi
kuin
kertaakaan aiemmin reissun aikana.
Sukelluspullot
laitettiin
telttojen
painoksi. Antti, Marko, Kati ja Risto
siirtyivät saksalaissetien 60 vuotta
sitten rakentamaan bunkkeriin säätä
pakoon. Bunkkerissa ilta kului
mukavasti
ruokaa
laittaessa,
pidettiinpä illan kuluessa lettukekkeritkin. Puoleenyöhön mennessä
keli rauhoittui ja nukkuminen teltoissa
onnistui vanhaan tapaan.
Torstaina sää taas, vaihtelun vuoksi,
oli kuiva. Päivän ekalla sukelluksella
ihmeteltiin
valtavia
kalaparvia
niemennokassa
ja
etsiskeltiin
kampeloita rannan hiekkapohjalta.
Risto ja Kati suuntasivat päivän
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ainoan
sukelluksensa
Leirvikin
tunnelille, josta löytyi mahtava
jyrkänne ja paljon matkamuistoksi
kelpaavia isoja merisiilejä.
Puolen päivän aikoihin Nevalaisen
Vescu lähti kohti Suomea ja taas leirin
koko pieneni.
Antin ja Markon toinen sukellus
suuntautui lähellä sijaitsevan Norjan
armeijan laiturin suuntaan. Laituria
kohti sukellettiin noin 40m syvyydessä
kallioisen
rinteen
kupeessa.
Muutaman kymmenen metrin matkalla
kivien koloista löydettiin viisi isoa
kissakalaa,
jotka
eivät
juuri
sukeltajista tuntuneet häiriintyvän.
Kissojen ihmettelyssä etappia kertyi
sen verran, että sukellus venyi miltei
puolentoista tunnin mittaiseksi.
Suuret kissakalat näyttivät sen verran
viehättäviltä, että Marko ja Antti
kävivät vielä perjantaina vilkaisemassa toistamiseen samoja kaloja.
Tällä kertaa rinteessä pyöri myös
suuria kalaparvia. Sukelluksen lopuksi
keräiltiin
simpukoita
ym.
mielenkiintoista matkamuistoksi.
Viikon
aikana
hankitun
reilun
typpikuorman johdosta paluumatkalle
vuorten yli ei päästy saman tien, vaan
perjantaipäivän
loppu
käytettiin
varusteiden huoltoon, auringossa
lekottelua ja uintireissua unohtamatta.
Illalla tutustuttiin saksalaissetien
rakentamiin
bunkkereihin
ja
linnoituslaitteisiin, tutustumisreissun
päätteeksi tehtiin kunnollinen iltapala
ja paistettiin lettuja puisen pöydän
loimussa. (Sinolia paloi vähän
muuallakin kuin trangian polttimessa).

paistaa, mutta horisontissa on tulossa
pilvirintama." Leiri nousi ripeästi
jalkeille ja purki auringon kuivattaman
leirivarustuksen
kuljetuskuntoon.
Vielä pikainen aamupala ja sitten
lähdettiin
ajelemaan
takaisin
Suomeen. Leiriin jäivät vielä Hietasen
Jyrki sekä Hannu ja Leena
perheineen.
Matkaa taitettiin lyhyin tauoin läpi
helteisen Pohjois-Ruotsin. Torniossa
Katin vanhemmat tarjosivat ryhmälle
saunan ja yösijan. Hyvin nukutun yön
jälkeen Marko, Antti ja Risto jatkoivat
matkaa Kaustisen kautta kotiin.
Kiitokset
kaikille
reissuun
osallistuneille mahtavasta lomaviikosta ja Katin vanhemmille
saunasta ja yösijasta.

Lauantaiaamuna kuului klo 9.30 Antin
pirteä ääni: "Tällä hetkellä aurinko

Marko Laitinen
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Evenessin Playboy... vai onko se
sittenkin Hannu. Kuva A.N.

Mistäkö paikan tunnistaa, jos
sattuu alueella liikkumaan. No
tästä pytingistä tietenkin!.
Kuva A.N.
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NUORI SUOMI-KISAT PORISSA
10.5.2003
Ohessa tuloksia:
Jussi Halme:
25 m sukellus 2.sija
50 m uinti
2.sija
100 m uinti
1.sija

RRDC:n räpyläuimarit Jussi Halme ja
Hannes Mattila menestyivät Porissa
10.05. järjestetyissä kauden
viimeisissä Nuori Suomi-kisoissa.
Tuloksena oli kuudella matkalla kuusi
mitalia, joista yksi oli kultaa, neljä
hopeaa ja yksi pronssia. Onneksi
olkoon! Matkat olivat molemmilla 25
sukellus, 50 m uinti ja uutena 100 m
uinti. Joukkueen vetäjänä toimi Harri
Mattila.

Hannes Mattila:
25 m sukellus 2.sija
(ennätys parani 0,2 s)
50 uinti
3. sija
(ennätys parani 0,6 s)
100 m uinti
2. sija

aika 10,6
aika 24,8
aika 1.00,4

aika 11,8
aika 27,2
aika 1.02,1

Sakke

Syksyn kilpailukalenteria
Tapahtuma

Aika

Paikka

Järjestävä taho

Töölönlahden uinti

14.8.

Helsinki

Urh.usukeltajat Hki

EM-kisat

11.-17.8.

Liberec, Tsekki

Tsekki / CMAS

Nuorten MM-kisat

30.8.-7.9.

Jeju-do, Etelä-Korea

E-Korea / CMAS

Nuori Suomi Cup

19.10.

Kouvola

KoU + Vesikot

Nuori Suomi Cup

23.11.

Tampere

TaUrsu + RRDC
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Tapahtumakalenteri
Elokuu
14.8.
15.8.
15.-17.8.
22.-24.8.

Töölön-lahden uinti, Helsinki
O-rengas (4/5)
Kaatiala ja Tuuri (Kati Niemelä)
Merireissu (Reima Mäkiranta)

Syyskuu
12.-14.9.
19.-21.9.

Merireissu (Marko Niemelä)
M1-kurssi

Lokakuu
3.-5.10.
13.10.
17.-19.10.
19.10.
24.10.
31.10.

M1-kurssi
Hallituksen kokous
M2-kurssi
Nuori Suomi Cup Kouvolassa
O-rengas (5/5)
Ensilumileiri (Risto Esala)

Marraskuu
7.-9.11.
15.11.
15.11.
21.-23.11
22.11.
23.11
vko ??

M2-kurssi
Hallituksen kokous
Syyskokous
M2-kurssi
Pikkujoulut (Laura Oikari)
Nuori Suomi Cup Tampereella
Etelän matka (Paavilainen)
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RRDC:N RÄPYLÄUINTIKISAT
30.3.2003
Kisat pidettiin keväällä 25 metrin
altaan kahdella käytössämme olleella
radalla. Norppien osanotto oli
kiitettävää, mutta seuran aikuisten
jäsenten osallistumisessa on hieman
toivomisen varaa Toimitsijoina olivat
Harri Mattila, Petri Koskinen ja Sakari
Leinonen. Ajat saatiin käsiajanottona.
Palkintoja
jaetaan
myöhemmin
alkusyksyllä uintikauden kunnolla
käynnistyessä. Oheisesta tuloksista
näkyy kolmen
vuoden uintiajat RRDC:n kisoista
(2001-2003), joten niistä voi hieman
päätellä uintinopeuden kehittymistä.
Nuorimmat Norpat uivat tänä vuonna
lyhyellä radalla 25 metriä, joten
vertailua edellisten vuosien pitkän

radan tuloksiin ei voida tehdä.
Kisojen tarkoituksena on toimia
leikkimielisen kilpailun ohella oman
vuotuisen uintikunnon pitkäaikaisena
seurantavälineenä.
Tilaisuutta
kannattaa hyödyntää, sillä hyvä
uintikunto
lienee
turvallisen
sukeltamisen lähtökohtia. Tarkkailkaa
tapahtumakalenteria ensi keväänä, ja
ajoittakaa kuntohuippu suurin piirtein
maalis- huhtikuun vaihteeseen. Ensi
vuonna kaikki innolla mukaan joko
aloittamaan
tai
omaa
aikaa
parantamaan.
Terveisin:

Sakke

RÄPYLÄUINTI 25 m
aika
Tytöt 9 v.
1. Iida Sikkilä (-95 )
Pojat 9 v.
1. Otto Aholaita (-95 )
Tytöt 11 v.
1. Emmi Tiusanen (-93)
Pojat 11 v.
1. Perttu Koivisto (-93)
Tytöt 13 v.
1. Tiia Hyvärinen (-90)
2. Lotta Aholaita (-92)
Pojat 13 v.
1. Onni Aholaita (-91)
2. Sami Sikkilä (-90)
Pojat 15 v.
1. Ossi Opas (-89)
2. Niko Sikkilä (-90)

22,8
26,3
19,8
19,6
20,4
25,3
19,9
20.1
13,0
17,2

22

O-Rengas - 4/03 - elokuu
RÄPYLÄUINTI 50 m
aika eri vuosina
Pojat 13 v.
1. Hannes Mattila (-90) (mono)
Pojat 15 v.
1. Jussi Halme (-88) (mono)
2. Ossi Opas (-89)
naiset
1. Anne Paavilainen
Nuoret miehet
1. Tero Malinen (-77)
2. Reima Mäkiranta (-69)
3. Timo Dahl (-79)
4. Mikko Paukkila (-79)
Miehet >35 v.
1. Sakari Leinonen
2. Petri Koskinen
5. Asko Ellman

-03

-02

-01

29,3

30,7

33,5

25,7
31,1

24,1
33,0

26,5
35,9

35,7

-

34,4

29,0
30,3
38,6
41,1

27,1
28,0
-

-

28,6
29,7
39,6

28,9
29,7
-

28,6
-

SUKELLUS 25 M
aika eri vuosina
Pojat 13 v. (monoräpylä)
1. Hannes Mattila (-90)
Pojat 15 v)
1. Jussi Halme (-88) (monoräpylä)
1. Ossi Opas (-89)

-03

-02

-01

12,6

14,3

-

10,9
14,4

10.8
16,5

17,6

23

Rauma-Repola Diving Clubin jäsentiedote 4/2003

Merireissujen kuvasatoa

Yläkuva: Tällä kalustolla onnistuu sään ennustaminen, sateliittikuvia tulee ja menee...
Kuva Harri Urho
Alakuva: Tee suoja-alueilmoitus oikeaan paikkaan, niin ei tule “raitalaiva” viereen
norkoilemaan ja kyselemään. Kuva Ari Ervaskivi.
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Ylhäällä: Tämän maiseman näkivät vain sukellusvanhimmat... selvä lapinkullan
merkki. Kuva Harri Urho.
Alhaalla: Nitrox laitteistoa kasataan. Kuva H.U.
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Tutustumissukellus Maltalla –
ja mihin se johti
Heinäkuun 11 päivä valkeni sateisena
ja viileänä ( + 14), kuten alkukesä oli
tänä vuonna. Pakkasimme tavaramme lentokenttähotellissa Vantaalla ja
menimme lentokentälle. Minulla,
vaimolla ja Hanneksella oli mukava
tunne,
olihan
edessä
viikon
takuulämmin ja aurinkoinen loma
Maltalla.
Lufthansan reittilento kohti Frankfurtia
lähti tasan kello 07.00 ja lopulta
olimme perillä Maltalla kello 11.50.
Heti kun astuimme ulos koneesta
totesimme, että sää oli mitä pitikin.
Kapteenin mukaan lämpötila oli 34
astetta ja aurinko paistoi pilvettömältä
taivalta.
Malta oli valittu kohteeksemme, koska
normaalit turistirannat eivät houkuttele, siellä on hyvät uinti- ja
snorklausmahdollisuudet ja olimme
luvanneet Hannekselle tutustumissukelluksen. Lauantaina kierrellessämme
St.
Julians:in
rantaa
huomasimme Divecare- nimisen
sukelluskeskuksen.
Marssimme sisään ja tapasimme
paikan
omistajan,
hiukan
tukevoituneen Albert Caruanan.
Rupattelimme hetken niitä näitä ja kun
kävi ilmi, että olemme Suomesta,
näytti hän meille nipun valokuvia.
Niissä Albert oli helsinkiläisten
sukeltajien kanssa. Käyvät siellä
kuulemma
usein
tutkimassa
Välimeren vedenalaisia maisemia.
Hannes kysyi, voiko hän päästä
tutustumissukellukselle. Albert kertoi
sen olevan mahdollista 10 Maltan

liiran ( n 24 €) hinnalla. Vaatimuksina
suoritettu lääkärintarkastus ja Maltan
lain vaatima 14 v ikä. Hetken poika oli
vakava ja kertoi olevansa vasta 13
vuotias. Albert katsoi meitä ja totesi –
Jos huoltaja allekirjoittaa luvan, niin
silloin se on mahdollista. Mutta vasta
maanantaina, enää ei saa lääkäriä
paikalle.

Tutustumissukellus Välimeren
maailmaan
Maanantaina täytimme tarvittavat
paperit
ja
odotimme
lääkäriä
saapuvaksi. Vihdoin hän saapui ja teki
ensin
muutaman
kysymyksen
perussairauksista. Kuunteli keuhkoja
pitkään,
mittasi
verenpaineen,
kuunteli
sydänäänet
ja katsoi
tärykalvojen toiminnan paineentasauksessa. Lopulta tämä puoli oli
kunnossa.
Ja
eikun
neljän
ranskalaisen
kielikoululaisen kanssa Mike -nimisen
englantilaisen kouluttajan käsittelyyn.
Keskuksen edessä he kävivät läpi
kaikki välineet, niiden pukemisen ja
muut tarvittavat seikat.
Sitten rensselit niskaan ja kallioilta
satama-altaaseen. Vedessä kului 45
minuuttia ja kun joukko kapusi
takaisin rannalle, oli Hanneksen ilme
todella aurinkoinen. Vedessä oli
erilaisia
kaloja,
merisiilejä
ja
simpukankuoria.
Näkyvyys
oli
kuulemma loistava.
Kun varusteet oli riisuttu ja suolavesi
huuhdeltu, tuli kouluttaja Mike
luokseni
ja
kysyi,
olemmeko
harkinneet
sukelluskurssia
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Hannekselle.
Perustaidot
ovat suorittamassa samaa kurssia. Heillä
kuulemma niin hyvät, että nyt olisi oiva se sisältyi koulun opetukseen,
tilaisuus. Tässä kohtaa on annettava kannattaisi
harkita
varmaan
täysi tunnustus Norppakouluttajille, suomalaistenkin kohdalla.
jotka ovat ansiokkaasti opettaneet Kouluttajajoukko keskuksessa on
vedenalaisia perustaitoja Norpille kansainvälistä.
Omistaja
on
aikanaan.
maltalainen, muut ovat Englannista,
Pienen palaverin jälkeen huomasin Irlannista, Saksasta ja Venäjältä. Näin
maksaneeni PADI:n Open Water maallikon silmin toiminta vaikutti
Diver- sukelluskurssin ( 270 €) ja asialliselta,
ilman
rahat
poisHannes jäi Divecare:n tiloihin menttaliteettia.
Turvallisuus
oli
opiskelemaan
teoriaa
ja pääasiana
koko
ajan.
Eri
valmistautumaan
laitesukelluksen turvaseikkoja kerrattiin ja painotettiin
mielenkiintoiseen maailmaan.
jatkuvasti.
Tässä kohtaa lomamatkamme luonne Nyt odottelemme, että elokuun lopulla
muuttui sen verran, että Hannes lähti PADI:lta
tulee
sukelluskortti.
kolmena
seuraavana
päivänä Hanneksella
on
tällä
hetkellä
yhdeksäksi kurssille ja tuli iltakuuden väliaikainen kortti ja sukelluslogissa
jälkeen takaisin hotellille. Minulla ja 117 minuuttia sukellusaikaa.
vaimolla oli mukavasti aikaa tutustua
paikallisiin nähtävyyksiin.
Hannes suoritti kurssin todella
intensiivisesti ja innostuneesti. Aina
illalla saimme kuulla mitä ihmeitä oli
päivän mittaan löytynyt Maltan vesiltä.
Avovesisukelluksista
kolme
suoritettiin keskuksen lähellä St
Julians Bay:llä ja yksi saaren toisella
puolella lähellä erästä koralliriuttaa.
Sen sukelluksen jälkeen huomasin,
että poika on täysin myyty tälle Näkymä St Julians Bay:ltä ( Divecare:n
harrastukselle. Olihan sukelluksen kotisivuilta )
aikana
nähty
vilaus
korallien
maailmasta ja sukellettu 12 metrin
Divecare
syvyydessä olleiden lohkareiden
välissä. No, mikäs siellä oli sukeltaa, St Julians Aquatic Sports Club
kun vesi oli pinnalla 28 ja St Julians , Malta
sukellussyvyydessä 26 astetta.
Tuo kurssi kävi kyllä hyvästä www.digigate.net/divecare
kielikoulustakin, tapahtuihan kaikki
opetus, niin käytäntö kuin teoriakin,
englanniksi. Ei ihme, että joukko
ranskalaisia
kielikoululaisia
oli

Harri Mattila
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MORO SAMMAKOT
Terveisiä taas Stavangerista. Hellettä
on riittänyt omiin tarpeisiin täälläpäin,
niin kuin huhujen mukaan sielläkin.
Omalta osaltani kesälomat paloivat
kutistuen niin mitättömiin, ettei
kotimaanvierailua enää kannattanut
edes aloittaa. No kesäloma sopii
komeasti syksymmällekin.
Sukeltamisen osalta on kulunut vuosi
ollut merkillinen. Alkuvuosi meni
vanhaan tyyliin jatkuvasti vedessä
viihtyen. Kevään kuluessa jäi luttaus
vähemmällä aluksi kiireiden takia
kuihtuen lopulla olemattomaksi. Ikävä
pinnan alle laimeni ja siinä sivussa
ruostuivat touhun ympärille kuuluvat
rutiinit. Nyt muutaman kuukauden
aikana olen löytänyt intohimoni
uudelleen.
Comebackin
pyrin
aloittamaan
todella
nöyrästi
perusasioita
harjoitellen.
Tosin
etenemistahti takaisin vaativimpiin
touhuihin oli aika rivakka omista
jarrutteluistani
huolimatta.
Nyt
viimeisen
parin
viikon
aikana
sukelluksia
lienee
kymmenisen
ketaletta; 3*Trimix, pari simpukka/
turska metsästystä ja loput treenejä.
Ja tulevaisuuden näkymät vaikuttavat
perheneuvottelu täyteisiltä, usein kun
yllätän
itseni
suunnittelemassa
seuraavaa haastetta jo dekojen
aikana.
Paikallisissa tekniikkaympyröissä on
elämän meno tasaista. Helikkaa
edelleen
hengitellään,
vaikka
muutamat "vanhat sankarit" ovat
nostaneet
regut
toistaiseksi
kuivumaan. Näin kesäaikaan tx-parit
ovat
vähissä.
Yksi
kiistatta

aktiivisimmista ajelee pitkin poikin
Kirkenesiä sukulaisissa ja siellä
sukeltaen, joku valittelee työkiireitä (ja
mikä olikaan tärkeätä?) ja toinen on
syyllistynyt etelän turistikohteiden
"vaativiin" sukelluksiin unohtaen mistä
kana pissii…
Lähitulevaisuuden
suunnitelmia
ovat
esimerkiksi
seuraavan BigSwim:in valmistelu.
Puhetta on ollut noin 4 kilometrin
reissusta
loka/marraskuussa.
Muutama
Gavin-skootteri
on
rantautunut seudulle ja etukäteen
hylkäämistä
harkitaan.
Trimix
sukeltamisen suhteen on myös
suunnitelmia vaativimmille kohteilla
tehtävistä reissuista.
Tätä hörinää naputellessa on vielä
melko tuoreessa muistissa eilinen
reissu. Pienen painostuksen jälkeen
sain Björn Forshein innostumaan txsukesta arki-iltana. Suunnitelmana oli
käydä
ihailemassa
Lind-saaren
pohjoispuolella rehottavia koralleja 65
metrin syvyydessä. Pohjakaasuksi
blandattiin 18% happi/45% helium ja
dekoiksi ean50% sekä happi.
Pohjakaasun hengittely suunnitellussa
syvyydessä
vastaa
narkoottisuudeltaan noin 36 metriä
syvää ilmasukellusta. 18 minuutin
todellisella pohja-ajalla ohjelmistot
ehdottelivat
63
minuutin
kokonaisaikaa
dekoineen.
"TrimixSupportTeam" koostui tällä
kertaa Vidarista ja Oddvarista.
Venematkalla teki meri selväksi
kohteen vaihdon tai sukelluksen
peruuttamisen olevan väistämätöntä.
Suojaisemman
ankkuripaikan
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löysimme saman saaren Lindöyhålan,
luolan lähettyviltä. Koralleja ei tältä
kohteelta kannattanut odotella, mutta
muuten mukavia maisemia oli luvassa
ja vettä riittävät 80-85 metriä
seinämän syvimmissä kohdissa.
Varusteita
viritellessä
sovittiin
turvasukeltajien kanssa tapaaminen
21 metrin kaasunvaihdossa, jonne he
kantaisivat
mukanaan
yhden
ylimääräisen ean50 dekokaasun.
Björn sukelsi omaan tyyliinsä kaksi
ean50 säiliötä kainalossa ja happi
odottamassa veneestä roikkuen 9
metrin syvyydessä. Minulla oli
kainalossa yksi molempia. Backupia
kerratessa
Björn
tenttasi
suunnitelmiani oman ean50 kaasuni
jostain syystä pettäessä, lähinnä
omaa toimintaansa perustellen. Kun
puheeni
dekojen
tuplaamisesta
pohjakaasulla
noustessa
happivaihtoon
asti
(ja
myös
happidekon tuplaaminen) ei saanut
varauksetonta hyväksyntää, sanoin
ottavani hänen ean50:sä. Ehkä
molemmat…
No
joo.
Varasuunnitelmat ovat tärkeä osa
vaativimpia sukelluksia, vaikka leikkiä
välillä
lasketaankin.
Viimeisiä
varusteita pukiessamme Björn kiroili
huomatessaan maskin jääneen kotiin.
Varamaskina ollut iso ja pyöreä
turskatelkkari joutui tosi toimiin.
Matkalla alaspäin teimme vauhdissa
vuototarkastuksen ja molemmat
varmistivat
pitkän
letkun
vapauttamisen olevan mahdollista.
Björn napsautti happipullon veneestä
roikkuvaan köyteen ja tippuminen sai
alkaa. Laskeutuminen on usein
mielestäni parhaita hetkiä ja tälläkin
kertaa
tehostin
tunnelmaa

osoittamalla lampulla muualle kuin
menosuuntaan. Kaasua täyttelin
vuoroin liiviin ja pukuun vauhtia vähän
hillitäkseni. Noin 35 metrin kohdalla
Björn pysähtyi ja alkoi potkimaan
räpylöillä negatiivisuuttaan vastaan.
Tiedusteluuni tilanteesta hän näytti irti
hypännyttä puvun letkua, liitti sen
takaisin pukuunsa ja matka sai jatkua.
Maksimissa uimme melko kaukana
seinämästä, mutta kuitenkin kokoajan
sen näköpiirissä säilyttäen. Näkyvyys
oli todella hyvä. Maisemat näyttivät
jotenkin
aavemaisilta
seinämän
pienine tasanteineen ja pohjan
kuunpinta näkymineen. Kasvillisuutta
alueella on melko vähän. Matkaa
eteenpäin
teimme
pitkään
makrilliparven kanssa kalojen kylkien
välähdellessä lamppujemme valosta.
Pientä tarkkuutta vaati syvyyden
säilyttäminen juuri haluttuna koko ajan
kiintopisteenä toimineen seinämän
ollessa kaukana, juuri ja juuri lampun
kantaman päässä. Pohjaankin oli
vielä noin 20 metriä matkaa, joten
uimme ikään kuin välivedessä vyperin
puntaroidessa syvyydeksi 64-66
metriä.
Pienen
muistutuksen
unohtuneesta pukuremontista sain
tuntiessani oikean jalkani hiljakseen
kostuvan. Pohja-ajan lähestyessä
loppuaan suuntasimme seinämälle.
Siellä tavattiin pari turskaa. Aloitimme
nousun kohti ensimmäistä stoppia (36
metriä)
kallion
kääntyessä
negatiivisiksi kielekkeiksi matkalla.
Deepstopissa morjestamaan tuli
peikkorapu (Trollkrabbe), joka on
lähes
identtinen
pohjoisen
ryssärapujen kanssa. Vain kokonsa
puolesta
pienempi.
Nousussa
vedenlämpötila muuttui pohjan 8
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asteesta 17-18 asteeseen. 21 metrin
kaasunvaihto tehtiin luolan suulla.
Hetken odottelun jälkeen kaksi
valokiilaa
heilui
meitä
kohti.
Kuittausten jälkeen uimme itse
luolaan dekoilemaan. Matkaa tehtiin
hitaasti dekosuunnitelman mukaan
pullojen iloisesti kilahdellessa toisiaan
ja kalliota vastaan. Ongelmana kiven
sisässä dekoilussa oli tilan puute;
seurasin Björniä, joten käytännössä
olin koko ajan hieman liian syvällä.
Tilanteen kompensoin ulostuloaukolla
noin 10 metrissä viettämälläni
venytetyllä minuutilla. 17 minuuttinen
happideko oli lähinnä tylsää lillumista
ja maailman menon miettimistä.
Veneessä
olimme
molemmat
tyytyväisiä sukellukseen ja sovittiin
tx15/55 reissusta seuraavalle viikolle.
Turvasukeltajien palatessa omalta
sukeltaan raportoi Vidar löytäneensä
uuden reiän kalliosta….

Hyvää kesää kaikille ja turvallista
harrastelua.

Asko Perä
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MR. MURPHY LAIVAILEE
Tämä on kertomus keväisestä,
helatorstain aikaan olleesta, pitkän
viikonlopun mittaisesta merireissusta
Suomenlahdella. Itsellä oli sellainen
tuntu reissun jälkeen, että aivan kaikki
ei mennyt ihan niin kuin oli tarkoitus.
Onneksi ei kuitenkaan mitään
vakavampaa sattunut!
Reissu aloitettiin torstai-aamuna,
jolloin kolonna siirtyi jo tutuksi
muodostuneeseen
Sompasaasen
satamaan, jossa vielä tutummaksi
muodostunut Orbit-alus jo odottikin.
Tarkoitus oli, että sukellamme
porukalla erinäisiä hylkyjä torstaista
sunnuntaihin. Koska minulla, Vaittisen
Pekalla sekä Niemelä Markolla oli
trimix-kurssin
sukellukset
vielä
kesken, niin olimme ideoineet
loistavan ajatuksen, että kouluttajamme tulee hakemaan meitä Inkoon
lähistöllä olevasta satamasta, jonka
lähellä
olemme
lauantain
ja
sunnuntain välisen yön. Viimeiset
kurssisukellukset tehtäisiin jossain
sopivassa paikassa mantereella
sunnuntaina.
Kauaa ei kipparimme Pekka Vuolukka
ehtinyt kauniissa kelissä ajella, kun
saavuimme ensimmäiselle kohteellemme, joka oli Helsingin edustalla
oleva Kustaa Adolf. Sinänsä tämä oli
aikas perinteinen lähestymistapa
näille merireissuille. Sovimme, että
minä menen veteen ensimmäisessä
parissa Nissisen Antin ja Vaittisen
Pekan kaa. Heti veteen hypätessä
tunsin kuinka vasen nilkka alkoi
kastua ja tuntua kovin viileältä. No voi
harmi, puku taitaa olla rikki.

Muutimme suunnitelmaa pinnalla
kelluessa ja kiipesin takaisin laivaan
riisumaan varusteita.
Kenkää tutkiessa onnistuin löytämään
reiän kohtuu nopeasti ja eikun
fillarinpaikkaa virittelemään. Sen
verran nopeasti onnistui paikkaus,
että pääsin vielä veteen viimeisen
parin mukana. Kyseinen kohde on
silleen jännä, että siihen osuu jokin
ihme kylmä virtaus, eli se ei ole
kovinkaan lämmin kohde edes
kesällä, vaikka siellä ei ole kuin 20m
vettä. Sen verran kevättä oli vielä
vedessä, että puistoon kiinnitetyt
opastaulut olivat vielä talven jäljiltä
osittain
pyyhkimättä.
Autoimme
pikkaisen siivoojaa ja hinkkasimme
talvipölyt pois lopuista tauluista.
Hihitelimme 'Adolfs gatan' -kyltille ja
hypotermian lähestyessä liian lähelle
poistuimme
paikalta.
Mukava
sukellus, vaikka veteen pääsy olikin
hieman vaikeaa.
Noustuamme takaisin laivaan lähti
karavaani kohti itää ja Porvoon
nurkilla majailevaa Chrysant-hylkyä.
Nyt
suunnitelmamme
sukelluskolmikosta onnistui ja pääsin ekassa
vuorossa veteen kiinnittämään laivan
kiinnitysköyttä hylkyyn. Joskus nämä
gps-koordinaattien
sekä
kaiun
perusteella paikallistetut hylyt ovat
yllättävän hankalia löytää vaikka
veteen hypätessä 'se on ihan
alapuolella'. Tällä kertaa homma
onnistui kuin Hollywoodin leffoissa.
Vapaan pudotuksen jälkeen ehdimme
uiskennella tuskin 15 sekunttia, kun
etsintärivistön reunimmainen näytti
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valomerkkejä hylyn keulan löytymisestä. Sen verran huono näkyvyys
kuitenkin oli, että pari-kolme metriä
enemmän oikealle, niin ohi olisi
mennyt komiasti. Tästä ei aikaa
kulunutkaan kuin toinen mokoma, kun
Antilla mukana oleva köysi saatiin
kiinnitettyä hylkyyn tukevasti.
En ollut ennen kyseisellä hylyllä
ollutkaan ja odotin innolla tapaamista.
Näppärä pieni rahtilaiva. Kiertelimme
sitä aikamme ja yritimme kurkkia
aukoista laivan konehuoneeseen.
Näkyvyys oli kuitenkin aikas kehno,
joten emme kauheasti sisätiloihin
nähneet. Tongittuamme aikamme
laivaa nousimme kiinnitysköyttä pitkin
ylös. Sinänsä aikas mukava sukellus,
vaikka toinen kenkä taas vuotikin ja
kasteli sukan... hmmm... lisää
fillarinpaikkoja!
Ilta sujui mukavasti grillatessa ja
nauttiessamme alkukesän merestä
sekä muutamasta saunaoluesta
saunan jälkeen. Seuraavana päinä oli
vuorossa Raimo-Ragnar niminen
hylky.
Tämä
sijaitsee
aikas
ulkomerellä, joten jos tuuli on kova ja
se sattuu tulemaan etelästä, niin
suuret mainingit saattavat olla
hyvinkin merkittävä ongelma. No tällä
kertaa se todellakin oli ongelma.
Aamupalaa 'nauttiessani' Kati vähän
ihmettelikin, että miksi naamani on
noin valkoinen ja eikö mies kestä
merenkäyntiä. Kommentoin tähän
urheasti, että eihän tälläinen keikutus
tunnu vielä missään ja nieleskelin
samoja leivänpaloja toistamiseen
alas. Katseltuani aikani taivaanrantaa,
lähdin alas kajuuttaan laittamaan
aluspukua päälleni. Kun olin päässyt
haalariini puoliksi sisään ja nieleskellyt

ne samat leivänpalat jo kolmannen
kerran alas, niin johan alkoi
meikäläisenkin mieli muuttumaan.
Taitaa tosiaan olla parempi, etten
sukella tällä kertaa ollenkaan!
Toimin siis sukellusvanhimpana ja
yritin auttaa muita sen minä pystyin.
Varsinkin veneeseen nousu on
pahalla kelillä aikas hankalaa ja vaatii
kovasti voimia, varsinkin jos on
joutunut uimaan pitkälti aallokossa.
Toivasen Ollille tuli jotain ongelmia
kuivahanskan pikakiinnityksen kanssa
ja hän joutui nousemaan tikkaille, että
saisin laitettua sen paremmin kiinni.
Tällä kertaa hanska piti. Valitettavasti
tämä roikkuminen taisi olla turhan
suuri ponnistus, sillä hypättyään
takaisin
veteen
ja
uituaan
vastatuulessa poijulle päätti hän,
samoin kuin parinsa, jättää leikin
kesken ja palata takaisin laivaan.
Tälläinen on tiukka päätös siinä
vaiheessa, kun kamat on jo selässä ja
ollaan puolessa välissä menossa kohti
poijua. Mutta se on varmasti hyvä
päätös
siinä
vaiheessa,
kun
sukeltaminen ei tunnu hyvältä idealta.
Kyllä se hylky siellä pysyy ja sinne voi
palata uudestaan paremmalla ilmalla!
Muilla sukeltaminen sujui ilman
suurempia ongelmia, vaikka aikas
väsynyttä porukkaa laivaan kiipesikin
takaisin.
Saatuamme
porukan
laivaan
lähdimme vaihteeksi ajelemaan kohti
länttä. Matkaa hidasti jonkin verran
pienimuotoinen
konerikko
tms.
tekniikkamurhe. Näppärästi miehistö
korjasi vian. Suurin osa matkalaisista
ei huomannut ollenkaan, että laiva oli
välillä
pari
tuntia
ankkurissa
heilumassa. Sen verran hyvin aamun
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sukellus ja sen päälle kiskottu laivan
kokin, Ellin, maukas keitto nukutti.
Illalla olimme tulleet Stora Träskö
nimiseen luonnonlaguuniin, jossa
halukkaat saivat heittää iltasukelluksen auringonlaskun aikaan. Olen
paikalla sukeltanut aiemmin pari
vuotta sitten ja lisäksi aamun
pahoinvoinnin (se leivänpala muuten
voitti lopuksi!) vuoksi olo vieläkin
hieman heikko, joten mitään valtavaa
sukellusintoa en vieläkään tuntenut.
Vielä kun Antti kyseli kaveriksi
sukellusvanhimmaksi, niin päätös oli
suht helppo. Aloitimme grillaamiseen
tarvittavan mielialan hankkimisen jo
hyvissä ajoin ja katselimme lamppujen
valokeilojen välkehdintää veden alla.
Ainakin Markolla, Katilla sekä Pekalla
oli tarkoitus harjoitella nitroksi ja
trimix-kursseilla opetettuja harjoitteita.
Kyseinen
tasainen
ja
matala
hiekkapohja sopikin tähän erinomaisesti. Lahdesta on uponneena
myös pari hylkyä. Koska ne ovat
suhteellisen matalalla, ovat aallot ja
jäät onnistuneet rikkomaan ne
kuitenkin
pahasti.
Sukelluksen
lopussa em. kolmikon oli tarkoitus
täyttää ns. dekopoijut ja lähettää ne
pintaan. Homma ei kuitenkaan
onnistunut aivan kuin elokuvissa, sillä
heidän suunnistus oli 'vähän' turhan
tarkkaa. Poijut nimittäin olivat
jämähtäneet laivan pohjaan, eivätkä
siis näkyneet pinnalla ollenkaan.
Myös
Olli
pääsi
kokeilemaan
tuplapullojen ihanuutta. Koska en itse
sukeltanut, niin hän heitti oman
sukelluksensa minun laitteistolla.
Vaikutti kovin tyytyväiseltä. Ehkäpä
hänetkin jossain vaiheessa nähdään
raahaavan omaa sukellusvenettään

kohti järven rantaa... Loppuilta
katseltiin rauhallista laguunia ja
viereen parkkeerannutta Eva-alusta.
Ilta sujui mukavasti grillatessa ja
saunoessa.
Seuraavana päivänä oli tarkoitus
sukeltaa Klaus Oldendorf nimisellä
hylyllä kaksi sukellusta. Hylyn pohja
on n. 40 m syvyydessä ja katsottavaa
alkaa löytymään 30 ja 35 metrin
välistä. Olimme hieman vaihdelleet
sukelluspareja illalla grillin ääressä,
että saisimme vähän tasaisemmat
pullokoot pareille. Ollin kanssa
sukeltanut Pekka Kimmo tuli minulle
pariksi ja Olli sukelsi muiden
vierailevien tähtien kanssa: Jani Sarla
ja Harri Urho. Sukelluksemme sujui
aikas
mukavasti
ja
kävimme
tutkimassa laivan peräsintä ja
muutenkin laivan takaosa tuli hyvinkin
tutuksi. Koska olimme syvällä melko
kauan, kertyi tietokoneisiimme hyvästi
paljon dekoa. Ollessamme kolmessa
metrissä
narussa
roikkumassa
huomasimme, että alhaalta tuli pari,
joilla toisella annostaja puhalsi.
Annoin
oman
vara-annostimeni
'uhrille' ja ruuvasimme vuotavan
pullon kiinni. Näin saimme pallomeren
rauhoittumaan ja pitkälle annostimenletkulleni tuli ensimmäisen kerran
oikeaa käyttöä! Oltuaan hetken aikaa
tasailemassa paineita nousi pari
oikeaoppisesti, kunnossa olevalla
laitteistolla, pintaan.
Sukellus meni muuten hyvin, mutta yli
tunnin
sukellus
juuri
jäistä
vapautuneeseen mereen oli aikas
kylmä kokemus. Hytisin pahasti tämän
jälkeen ja korjailin taas jälleen
kertaalleen
kuivapuvunkenkää.
Pikkuhiljaa tämä paikkojen lätkiminen
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alkoi harmittaa, sillä siinä meni jo
viimeisen paikkanikin. Aterialla alkoi
Antti valittaa selkänsä kutiamista.
Pikainen kenttäoikeudenkäynti ja
äänestimme
tämän
lieväksi
sukeltajantaudiksi, joka ilmenee
punoittavana ihona. Passitimme hänet
hengittämään happea aterian jälkeen.
Jotkut kovin ihmettelivät, kun
ruokalevolla kuului nurkkapunkasta
pihisevä hengitys... ihan kuin joku
hengittäisi alentajan läpi. No näinhän
siinä itseasiassa tapahtuikin.
Toinen sukellus tehtiin samaan
paikkaan. Nyt minulla ja Pekka
Kimmolla
oli
tarkoitus
tehdä
huomattavasti lyhyempi sukellus, ettei
ehtisi tulla ihan niin älyttömän kylmä.
Sukellus meni muuten ihan hyvin,
mutta sukelluksen lopussa yritin
käyttää varakelaa apuna, kun
lähdimme vilkaisemaan vielä hieman
erillään olevaa laivan keulaosaa. No
tietystihän minä pudotin sen kelan
sinne pohjaan. Eikun hakemaan sitä
ja kelaamaan sitä narua takaisin
siihen puolalle. Tästäpä saatiin taas
aikaiseksi todella mukavat dekot.
Pikkuisen alkoi harmittamaan, kun
paleli ihan älyttömästi ja aikaa on
jäljellä vielä vaikka kuinka paljon. Olisi
sen kelan tietysti voinun narustakin
kiskoa takaisin ylös. Lämpimikseni
yritin hieman jumpata ja heilutella
käsiäni siinä dekossa. Hieman
yliajallehan se meni, mutta päästiin
sieltä kuitenkin pois. Harmitti... ja
kenkäkin oli taas vuotanut.
No nyt jouduin jo ruinaamaan muilta
lisää paikkoja. Jatkuva kenkien
korjaamiseni herätti vähintäänkin
hilpeyttä sukellusyhteisössä. Lisäksi
olkapääni alkoi jostain syystä tuntua

hieman kipeältä... hmmmm... kai se
menee ohi. Vielä lisäksi ottaessani
lamppuani laturista, huomasin, ettei
se enää sytykään. No siitä oli sitten
valopään sisältä johdon säikeet
murtuneet poikki. Yritin korjata
lamppua illalla grillin ääressä, mutta
minulla ei ollut tarpeeksi varaosia sen
uudelleen
rakentamiseen. Yritin
lähettää kouluttajallemme viestiä, että
varaisi
minulle toisen lampun
kurssisukelluksia varten. Olkapään
kipu hieman paheni iltaa myöten.
Asiasta heitettiin hieman vitsiä, että
pääsisimme Antin kanssa samaan
aikaan kammioon. Pikkasen tämä
jaksoikin naurattaa.
Yöllä heräsin siihen, että olkapää
tuntui aikas pahalta. Kun yksistään
yöllä miettii, että mitä vaihtoehtoja
tälläiseen kipuun voi olla, niin epäilin
hyvinkin vahvasti, että olen saanut
sukeltajantaudin. Eikun kannelle
hengittämään
happea
isosta
varastosäiliöstä. Join hillittömän
määrän vettä, että olisin saanut
nesteytyksen paremmaksi. Väitetään,
että haukottelu johtuu aivojen
hapenpuutteesta. Käsittääkseni tämä
ei voi olla totta, sillä olin kaksi tuntia
istunut siellä kannella ja imenyt sitä
puhdasta happea. Silti minua
haukotutti. Ei se siis ainakaan
hapenpuutteesta voi johtua!
Aamulla soitin kouluttajallemme
aamupuuron aikaan, ja kerroin
tilanteen. Totesimme, että altistavia
tekijöitä oli aikas monta: kylmyys,
edellisillan kaljoittelu, meripahoinvointi
yms. Eipähän sitten tarvitse sukeltaa.
Lähdin kuitenkin Pekan ja Markon
mukaan,
että
olen
sentään
mantereelle, että on nopeempi mennä
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kammioon, jos tarvii lähteä. Oireet
olivat kuitenkin senverran vähäisiä,
että päätimme seurata tilannetta.
Muut jäivät vielä sunnuntaiksi laivalle
sukeltamaan, ja olivat kuulemma
ihmetelleet happipulloon kiinnitettyä
hentitysannostinta. Laivan miehistöstä
Aki
heitti
meidät
laituriin ja
pakkasimme
tavaramme
Jonen
kyytiin. Pojat heittivät viimeiset
kurssisukellukset ja minä katselin
hölmistyneenä laiturilla, kuinka kuplat
nousivat pintaan. Aikas kovasti kuulin
kouluttajalta kommenttia siitä, kuinka
olin tehnyt tyhmiä sukelluksia
tuollaisessa nestevajauksessa. Yritin
kyllä selitellä tilanteen oikean laidan ja
kerroin kuinka paljosta olin juonut
vettä, mutta eipä se kommentteja
yhtään vähentänyt. Eikä se juuri
oloakaan
parantanut.
Reissun
jälkeen, kotiin päästyäni olo oli
kaikkea muuta kuin onnellinen.

Lähinnä väsynyt.
Eli tällä kertaa tälläinen reissu.
ps. Kaikki kuitenkin selvisi aikanaan.
Käden
kipu
osoittautui
ihan
'tavalliseksi' venähdykseksi. Olin
vissiin jumpannut siellä dekossa
vähän turhan laajoin liikkein ja
kylmettynyt olkapää oli ottanut siitä
hieman siipeensä. Kaluston sain
korjattua kuntoon ja aikanaan sain
suoritettua myös ne puuttuvat
kurssisukelluksetkin. Ainoa mikä
minulle jäi epäselväksi, oli Antin selän
kutinan syy. Oliko se ollut kevyt
sukeltajantauti, vai pitäsikö hänen
vain pestä aluspukunsa vähän
useammin.

Reima

Sukellusorganisaatio pyrki täyttämään sukeltajien kaikki tarpeet. Kuva H. Urho.
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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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2
Ellei vastaanottajaa tavoiteta,
pyydetään O-Rengas palauttamaan osoitteeseen
Heidi Hakari
Mutkakatu 17 A 3
33500 TAMPERE

Juomatäydennystä viikonreissun aikana. Kuva Risto Esala.
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