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Tässä lehdessä mm.:
•
•
•

•

ENSILUMILEIRIN TIETOISKU
PIKKUJOULUINFOA
MATKATARINOITA MONEEN
LÄHTÖÖN ULKO- JA
KOTIMAILTA.
RÄPYLÄUIMAREIDEN

•
•

PERÄN ASKON KUULUMISIA
NORJAN MAALTA
KOULUTUSUUTISIA PJ- JA

KOULUTUSPALSTALLA

KUOHUVIINIJUHLAT

Rantauimareita räpyläuintikekkereistä (Ari, Jari P ja Matti) . Kuva Jari Rinkinen.
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Puheenjohtajan palsta
Hei kaikki vedessä viihtyvät!

liseksi. Seurassamme on jo 4
kouluttajaa käynyt läpi kyseisen
organisaatio hyväksymän lähikouluttajan tutkinnon ja Katista on tulossa
syksyn aikana paitsi CMAS:n M3 (uusi
M2) myös NAUI:n Scuba Instructor ja
hän voi tätä kautta saada mm.
oikeudet vetää nitrox-kursseja. Tietysti
asialla on myös jotain negatiivisia
puolia. Jotta kouluttaja voi kouluttaa
NAUI:n kurseilla, on hänen maksettava vuosittaiset jäsenmaksut. Tästä
kaikesta saa tulevaisuuessa tietoa
paitsi kokouksessa, myös liiton ja
kerhon lehdistä.
Lisäksi kokouksessa käsitellään
varmasti myös uutta kammiota. Tätä
kirjoittaessa ei sopivaa tilaa ole vielä
löydetty, vaan kalustoa on siirretty
jäsenistön autotalleihin yms. paikkoihin. Täyttömahdollisuuksista tullaan ilmoittamaan heti kun tilanne on
tasaantunut. Normaaleista syyskokouksen asioista on aina mielenkiinnon kohteena henkilövalinnat. Jo
aiemmin kerroin että seuran hallitus
kaipaisi uudistusta. Hallitus on tällä
hetkellä ehkä hieman liian samanhenkinen ja edustaa aika tavalla
runsaasti sukeltavia. Jotta myös ”ei
niin aktiivien” toiveet ja tarpeet tulisivat
paremmin esille, olisi hallitukseen
hyvä valita myös heitä. Hehän
kuitenkin edustavat jäsenistöstä
kohtuullista osaa. Kokemusta ei
asioita tarvitse olla, into ja kiinnostus
riittää. Porukan mukana kyllä oppii,
eikä kokemukset varmastikaan ole
pelkästään
epämiellyttäviä
;-)
Hommat eivät myöskään vaadi mitään
vuosien kokemusta seuratyöstä tai

Syksy on kiireistä aikaa. Kirjoittelen
tätä maanantaina, eilen päättyi 2
viikonloppua kestänyt M1-kurssi ja
minusta
(sekä
Pekasta)
tuli
lähikouluttaja (CMAS) ja Assistant
Instructor (NAUI). Samaan aikaan
päättyi kerhon P1-kurssi. Päivällä
ostimme Katin kanssa talon ja sitten
lähdinkin saman tein työmatkalle.
Täältä palaan keskiviikkona ja
torstaina olisikin sitten introuiton
järjestely päivällä ja illalla lähtö
Norjaan sukeltamaan. Kerhomme
jäsen Asko on raportoinut Norjan
kuulumisista jo jokin aikaa ja me
päätimme Katin ja Pekan kanssa
lähteä testaamaan onko jutuissa
mitään perää. O-renkaan budjetti ei
valitettavasti
tälläkään
kerralla
kyennyt kustantamaan matkojamme
kokonaan, mutta saammepahan
ainakin jutunkirjoitusoikeuden reissusta. Siis jos päätoimittaja näin suo.
Moni on varmaan maileista tai tästä
lehdestä huomannut että seuran
yleiskokous on 15.11. Kokous on
varmaankin mielenkiintoisin vuosiin.
Suomen urheilusukeltajain liiton
koulutus on kokemassa aikamoista
uudistusta, eikä meidän seura ole
ollenkaan jäämässä asioissa jälkeen.
Ehkäpä suurimpana uudistuksena on
NAUI:n tulo CMAS:n rinnalle. Tämä
maailman toiseksi suurin koulutusjärjestelmä mahdollistaa monien
uusien kurssien järjestämisen, koska
näin saadaan suuret määrät jo tehtyä,
laadukasta opetusmateriaalia käyttöön. Myös nuorten, alle 12-15
vuotiaiden koulutus tulee mahdol-
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RRDC:stä. Itsekin aloin puheenjohtajaksi
hyvin pian
seuraan
liityttyäni. Innokkaat puuhastelijat
voivat ottaa yhteyttä joko minuun tai
tulla vaikka suoraan kokoukseen
esittäytymään. Ajatuksena on ollut
toimihenkilöiden määrän lisääminen.
Näin työmäärä jakautuu paremmin ja
aktiivisten määrää saadaan toivottavasti lisättyä.
Hyviä sukelluksia ja reissuja!

Marko
Hei Norppaväki!
Syksy on lähtenyt hienosti käyntiin mukana on yli kaksikymmentä
aktiivisesti hallilla käyvää norppaa!
Vaikka ohjaajien vähäinen määrä
etukäteen jännitti, niin hyvin on
pärjätty. Kiitokset Mattilan Hannekselle uintivalmennuksesta! Onneksi
myös Joonas on ollut apuna kun on
harmaista ehtinyt.
Syksyn ohjelmasta: muistutus vielä,
että
26.10.
ei
ole
ohjattuja
allasharjoituksia, sillä olemme osan
porukan
kanssa
norpparallissa!
Muuten syksyllä ei pitäisi olla
poikkeuksellisia kertoja. Syyslomalla
ei harjoitella uusia asioita, kun monet
eivät
todennäköisesti
pääse
tulemaan, mutta kuitenkin ainakin joku
ohjaaja on paikalla ja silloin voi aika
vapaasti päättää mitä tekee. Voi
vaikka saada tukiopetusta johonkin
vaikeaan juttuun tai harjoitella
suorituksia varten! Jos on paljon
norppia niin toki keksitään jotain

yhteistäkin tekemistä.
Pikkujoulut ovat 14.12, silloin
kannattaa jokaisen pyrkiä paikalle! =)
Terkuin

norppaohjaajat
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Koulutusuutisia
Morjensta sukeltajat! Kulunut vuosi on seuran jäsentä olisi osallistunut tälle
ollut sukelluksen kannalta hyvinkin kurssille!! Tämä erittäin positiivisena
valoisa. Meikäläisen korviin ei ole asiana huomioitakoon.
osunut yhtään suomessa tapahtunutta Syksyllä oli myös seuran edustus liiton
kuolemaan johtanutta sukellustapa- kouluttajakurssilla Nastolassa. Tällä
turmaa. Tämä on pelkästään hyvä kertaa tuleen joutuivat puhis Marko
asia!
sekä Pekka. Onnittelut uunituoreille
Keväällä alkanut P2 –kurssi on saatu kouluttajille!
onnelliseen päätökseen. Kaikki 5
kurssin aloittanutta sankaria ovat Tälläistä tällä erää! Sukeltakaa
läpäisseet kunnialla Arin tiukan mutta varovaisesti syksyn pimetessä...
sitäkin vaativamman koulutuksen.
Kurssin ovat läpäisseet siis Ville Jäiden tuloa odotellen
Viljanmaa, Jari Leppäkoski, Lassi
Hakala, Antti Suutala sekä TauSu:lais
vahvistus Markku Elijoki. Onnittelut
voittajille!
Syksyn iltojen hämärtyessä vedettiin
pikavauhtia kauden toinen peruskurssi. Tällä kertaa Kati hoiti kurssin
koordinoinnin
ja
Hannu
toimi
vastuullisena. Kurssille löytyi täydet 8
kappaletta innokasta oppilasta: Emilia
Kalliomäki, Helena Leppäkoski, Matit
Valkeisaho ja Tuomiranta, Toni
Laurila, Timo Vesterinen, Marko
Jeskanen sekä Heikki Mustonen.
Kurssin aikataulu oli tällä kertaa
erittäin tiukka, pari viikonloppua
altaalla sekä kolmantena avovesiin.
Nyt ei syksyinen ilmojen ja vesien
kylmeneminen
päässyt
pahasti
haittaamaan avovesileiriä. Avovesileirillä käytiin tutustumassa Heinolan
suunnalla Tornionsalmeen sekä
Heinolan virtaan. Tarkempi reissuKuva Jaakko Mersalo.
selostus löytynee muualta lehdestä...
Kauppisen Marko
järjesti
isosisarseuran puolella Nitroksin peruskurssin syksyn kuluessa. Saamieni
epävirallisten huhujen mukaan jopa 6

Reima
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Vuosikokouskutsu
Seuran sääntömääräinen syyskokous järjestetään lauantaina 15.11.2000 klo
10:15 Kalevan uimahallin kerhotiloissa. Tilaisuus aloitetaan kahvin ja munkin
haulla, ja siitä sitten jatketaan sääntöjen määräämässä järjestyksessä
eteenpäin. Tervetuloa runsaslukuisesti paikalle tapaamaan tuttuja ja
vaikuttamaan seuran toimintaan. Esimerkiksi ensi vuoden hallituspaikat ovat
jaossa. Esityslistalla olevat asiat:
• Toimintasuunnitelma
• Talousarvio
• Puheenjohtajan valinta
• Hallituksen valinta
• Tilintarkastajien valinta
• Toimihenkilöiden valinta
• Liittymis-, jäsen-, kannattajajäsen ja kurssimaksut
• Uusi kammio
• Kouluttajien

palkkiot
(Lähinnä
koulutusviikonloppujen majoituksista.)
• CMAS/NAUI (Kouluttajien vuosimaksut)

sopimus

polttoaineista

ja

Hallitus
Pikkujoulut
• MITÄ: Tunnetusti tunnelmalliset ja railakkaat RRDC:n pikkujoulut!
• MILLOIN: 22.11.2003 KLO 18:00
• MISSÄ: Talviuimareiden saunalla tietysti, kuten viimeksikin
• KUKA JÄRJESTÄÄ: Laura järjestää ja nakittaa muita.
• MIHIN JA MILLOIN ILMOITTAUDUTAAN: Ilmoittaudu Lauralle viimeistään

15.11.2003
Illan onnistumisen varmistamiseksi varustaudu seuraavasti:
• Glögipurkki (ettei tartte vahingossa juoda raakana loppuillasta). Glögin
terästystarpeet järjestäjän toimesta.
• Pikkupaketti joulupukin konttiin
• Saunavehkeet: pyyhe, uikkarit, jotkut läpyskät jalkaan
• Suositeltavia: Pipo, korvaläpät (karvalakissa kaikki samassa), villasukat ja
sormikkaat. Näin varmistat ylälauteen kuninkaan paikan.
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ENSILUMILEIRI
31.10-2.11. 2003
sauna sekä lämmin ja kylmä vesi

Laiskuus voitti jälleen enkä vieläkään
viitsinyt
miettiä
uutta
paikkaa
Ensilumileirille enkä sen majoitukselle. Siispä leiri pidetään perinteisin
menoin
perinteiseen
aikaan
perinteisellä paikalla Asikkalassa.
Sukellukset tehdään Päijänteen
kirkkaissa vesissä ja majoitus on
Pätiälän mökkikylässä.
Leiri alkaa jo perjantaina mutta yhtä
hyvin paikalle voi ilmestyä vasta
lauantaina.
Matkaa sinne tulee noin 130 km joten
siellä voi helposti käydä myös
päiväseltään (se ei kuitenkaan ole
suositeltavaa, silloin jää paljosta
paitsi).
Tässä vielä tietoisku leiristä:

Ruokailu
• joka mökissä on keittiö, jossa on

keitto- ja ruokailuvälineet sekä
sähköliesi ja jääkaappi (tyhjä) (en
vieläkään muista onko niissä
mikrouunia)
• mökeissä on myös avotakka
makkaroiden polttamista varten
• seuran puolesta ei ole järjestetty
mitään purtavaa eikä juotavaa

Sukellukset
• perjantaina

halukkaat pääsee
yösukellukselle (yleensä halukkaita
on ollut varsin niukasti, noin 0)
• lauantaina päivä- ja iltasukellus
• sunnuntaina yksi sukellus
• sukelluspaikat mietitään sitten
paikanpäällä

Matkat
• perjantaina kokoonnutaan viiden

paikkeilla Kammiolle jos RRDC:llä
on silloin sellainen jossain
ja
lähdetään siitä sitten kun ehditään
• net, jotka tulevat lauantaina, voivat
kysellä ajo-ohjeita vaikkapa multa
• matkat kimppakyydeillä, kukin
hommannee itse itselleen kyydin
• paluu sunnuntaina sitten kun
jaksetaan

Kustannukset
• nyt varatut kolme mökkiä maksavat

yhteensä koko viikonlopulta noin
550 euroa. Jos mökkejä tarvitaan
lisää niin hintakin tietenkin nousee.
• summa
yritetään
jakaa
oikeudenmukaisesti
kaikkien
osallistujien kesken
• maksu hoidetaan paikan päällä.
RAHAT MUKAAN.

Asuminen
• leiriläisille

on varattu kaksi 6
hengen ja yksi 4 hengen mökki
Pätiälän Kartanon mailta (samat
kuin viime vuonna). Lisää varataan
tarpeen mukaan.
• omat liinavaatteet tai makuupussi
mukaan
• joka mökissä on puulämmitteinen

Ilmoittautuminen
• Ilmoittautuminen

mieluiten
heti,
varaamisen takia.
Terveisin

pakollista,
majoituksen

Risto Esala
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Kaatialasta koralliriutoille
matalammalla.

Sukeltajat Satu Holm ja Kalle
Asikainen.
Sukellusharrastuksemme lähti käyntiin
syksyn 2002 P1-kurssilla. Heti
avovesileirin
jälkeen
aloimme
suunnitella sukellusmatkaa. Vaikka
kokemus märkäpuvulla pulikoimisesta
4-asteisessa vedessä 15 asteen
pakkasessa olikin mieleenpainuva,
päätimme yksimielisesti suunnata
kohti trooppisia vesiä…
Ohessa kokemuksiamme Thaimaan
Phuketista ja Meksikon Cozumelista
aloittelijan näkökulmasta.

• Sukellukset

kestivät
40-50
minuuttia,
3
minuutin
turvapysähdys noin 5-3 metrissä.
• Ennen sukellusta käytiin läpi
sukelluksen kulku ja jaettiin
sukeltajat (noin 4-6 / divemaster).
• Veden lämpötila 28 °C
Teimme
myös
yhden
kolmen
sukelluksen retken, mutta itse en näitä
välttämättä suosittele. Yleensä jo
kaksi sukellusta sai olon kohtuullisen
hyytyneeksi eikä iltaisin tarvinnut
paljoa bailata. Kaikki retket sujuivat
saman kaavan mukaan huolimatta
matkan järjestäjästä. Thaimaalaisten
omistamissa firmoissa (esim. Marina
Divers) palvelu oli yleensä parempaa
eikä varusteiden kantamisesta tai
valmisteluista tarvinnut itse huolehtia.
Jokaisen sukeltajan tulee tietenkin
tästä huolimatta tarkistaa itse
varusteet.
Vuokravarusteiden taso oli vaihteleva,
mutta kohtuullinen. Matkan jälkeen
päätimme kuitenkin tehdä lisäinvestoinnin ja ostimme sukellustietokoneet ja regulaattorit omien
märkkärien, maskien ja räpylöitten
lisäksi. 7 mm märkkärit herättivät
thaimaalaisissa hilpeyttä, varsinkin
kun aloimme latoa lyijyä vöihin.
Sopivan painomäärän arviointi oli
vaikeaa ekalla sukelluksella ja
pieleenhän se meni. Kun muut
vajosivat sulavasti pinnan alle jäivät
suomalaiset kellumaan pinnalle kuin
korkit…Onneksi
divemasterimme
pelasti pulasta ja mätti liiviini kaikki
omat painonsa ja roikkui vielä

Phuket oli ensimmäinen kohde, jonne
matkustimme. Olimme kuulleet siellä
olevan hyviä sukellusvesiä ja sinne
myös tehdään kohtuuhintaisia pakettimatkoja.
Marraskuun
alussa
turistikausi oli vasta aluillaan, mutta
sukelluskauppoja ja retkien järjestäjiä
löytyi lähes joka kadulta. Kahden
viikon aikana teimme kaikkiaan 9
sukellusta, yleensä kaksi päivässä.
Tyypillinen sukellusmatka:
• Kukonlaulun
aikaan
autolla
satamaan ja vaihtelevan pituinen
laivamatka
sukelluspaikkaan.
Suurin osa kohteista sijaitsee
melko kaukana satamasta eli noin
1-2 tunnin laivamatkan päässä.
• Ensimmäinen sukellus syvin eli
noin
20
metriin.
Noviisien
syvyysrajoituksista ei välitetty.
• Tunnin
pinta-aikana
laivalla
tarjottiin ihan kohtuullinen lounas,
joka kuului matkan hintaan.
• Toisen sukelluksen aikana ei menty
syvemmälle kuin ensimmäisellä ja
muutenkin pysyteltiin yleensä
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• Ensimmäinen sukellus syvin (noin

sukelluksen lopussa jalassani kiinni
turvapysähdyksen aikana. Seuraavalle sukellukselle ostin lyhythihaisenja lahkeisen 2,5 mm shortyn!

•

Meksikolaista menoa
Cozumel on pieni saari Karibianmerellä
Jukatanin
niemimaan
edustalla. Sukeltamisen lisäksi ei
saarella juuri muuta tekemistä
ollutkaan, mutta laivalla pääsee noin
kolmessa vartissa mantereelle Playa
Del Carmeniin. Playaa voi myös
käyttää tukikohtana sukeltamiseen ja
sieltä löytyy lisäksi rantoja ja
yöelämää.
Etuna
Cozumelissa
Phuketiin
verrattuna oli lyhyemmät etäisyydet
sukelluspaikkoihin (noin 30 minuutin
laivamatka). Useat firmat myös
antoivat tervetuliaispullot tulopäivänä
rantasukellusta varten. Hotellit ja eri
sukellusfirmat
tarjoavat
hotelli/
sukelluspaketteja (esim. 4 yötä, 3
sukelluspäivää,
yhteensä
8
sukellusta), jotka ovat hieman edullisempia kuin yöpyminen ja sukeltaminen
erikseen.
Pitempiin
paketteihin
kuului
useita
3-4
sukelluksen päiviä, joiden terveellisyyttä voi epäillä. Pari sälliä samassa
hotellissa näyttivät ainakin olevan jo
hieman ”huonossa hapessa” muutaman multisukelluspäivän jälkeen…

•

•

•

•

•

27-28 m) eli syvyysrajoituksista ei
todellakaan välitetty.
Pinta-ajat vaihtelivat 15 minuutista
(!) noin tuntiin…(hintaan kuului
pieni välipala).
Toisella sukelluksella ei menty
ensimmäistä sukellusta syvemmälle ja pysyteltiin matalammalla
koko sukelluksen ajan.
Takaisin hotellilla olimme jo
puolenpäivän maissa. Kolmen
sukelluksen päivinä tehtiin yhden
pullon sukellus iltapäivällä (myös
yösukelluksia tehdään).
Sukellusten kesto noin 30-50 min. 3
min turvapysähdys noin 5-3
metrissä.
Käytännössä kaikki sukellukset
Cozumelissa ovat virtasukelluksia,
mutta itse emme ainakaan
törmänneet liian voimakkaisiin tai
pystysuuntaisiin virtoihin.
Veden lämpötila 28 °C, mutta tuntui
kylmemmältä kuin Thaimaassa
virtauksen takia (lyhythihaisen
märkkärin
kanssa
toisella
sukelluksella tuli kylmä).

Molempi parempi?
Aloittelijan kannalta Phuket oli ehkä
mielestämme suositeltavampi, tosin
Cozumelista meillä on kokemuksia
ainoastaan yhdestä firmasta (Dive
Paradise). Kaikkiaan kokemuksemme
Phuketista
sukelluskohteena oli
positiivinen. Näkyvyys oli hyvä, vesi
lämmintä ja maisemat pinnan alla
upeita. Parasta antia olivat jyrkät
koralliseinämät ja valtavat kalaparvet.
Divemasterit osasivat hommansa ja
olivat
avuliaita.
Sukellukselle

Tyypillinen sukellusmatka:
• Lähtö

aamulla klo 8.00-8.30
(hotellimme
yhteydessä
oli
sukellusliike ja retkille pääsimme
suoraan hotellin laiturilta).
• 20-45 minuutin laivamatka
• Jako ryhmiin ennen sukellusta
(noin 6-8 sukeltajaa / divemaster).
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lähteminen sujui oppikirjojen mukaan.
Laivan henkilökunnalle piti antaa OKmerkki mereen hypättyä. Divemaster
halusi myös kaikilta ryhmän jäseniltä
OK-merkin ennen alas menoa ja
seurasi ilman riittävyyttä sukelluksen
aikana. Pinta-ajat olivat riittävät.
Phuket oli muutenkin lomakohteena
suositeltava. Ruoka oli erittäin hyvää
(mikäli tykkää tulisesta kuten me) ja
edullista, palvelu pelasi ja rannat olivat
kauniita.
Cozumelissa sukellussuunnitelman
esittely kuitattiin useasti käskyllä
pysytellä
divemasterin
perässä.
Divemaster lähti laskeutumaan heti
hypättyään veteen ja muut seurasivat
perässä sitä mukaan kun veteen
kerkesivät. Sukellukset olivat syviä ja
lähellä suoranousurajaa. Kerran oma
tietokoneeni ilmoitti suoranousurajan
ylittyvän ja ehdotti jo dekopysähdystä.
Tosin itselläni on asetettu hieman
normaalia varovaisempi ohjelma.
Myös pinta-ajat jäivät välillä liian
lyhyiksi.
Parin sukelluksen jälkeen päädyimme
noudattamaan omien tietokoneittemme ohjeita ja tervettä järkeä.
Omien
kokemusten
perusteella
suosittelemme sukellustietokoneen
hankintaa juuri aloittelijoille, koska se
auttaa sukellusten suunnittelussa ja
seuraamisessa
sekä
opettaa
nousemaan riittävän hitaasti.
Pinnan alta Cozumel on maineensa
veroinen. Näkyvyys oli vielä parempi
kuin Phuketissa. Korallipilarit ja
seinämät olivat mahtavia. Hauskinta
oli sukeltaa korallien muodostamien
tunnelien läpi. Playa del Carmenin ja
Tulumin väliseltä alueelta löytyy useita
kalkkikivitunneleita (cenotes), joihin

pääsee snorklaamaan ja sukeltamaan. Valitettavasti itse jäimme
vaille tätä kokemusta, koska Kalle sai
korvatulehduksen
Cozumelista
(yleisiä myös cenotes-sukellusten
jälkeen bakteereiden takia).
Cozumelista pääsee myös matkustelemaan Jukatanin niemimaalla.
Bussilla
matkustaa
helposti
esimerkiksi kuuluisille Maya-raunioille
(mm. Chitchen Itza ja Tulum) sekä
kolonialismin ajoilta peräisin oleviin
kaupunkeihin (esim. Merida ja
Campeche). Vinkkinä vielä, että
Meksikossa asioiden hoitoa helpottaa
huomattavasti, jos osaa jonkun verran
turistiespanjaa. Phuketissa puolestaan englannnilla pärjäsi mainiosti.

Kuvateksti: Paluumatkalla Cozumelissa
aamusukellusten jälkeen. Pullot ja
vuokraliivit odottivat aina valmiina
laivassa. Laivapojat huolehtivat pullojen
vaihdosta sukellusten välillä. Kuva Satu
Holm.

Satu Holm
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Sukeltamassa aavikolla – Blue Hole,
NM USA 4.10.2003
NOAA diving manual selvensi että
nykyisin käytössä olevat U.S Navy
high altitude sukellustaulukot pohjautuvat pitkälti Galfettin (1971), Bonin
(1976) ja Crossin (1970) ihmisillä
koeteltuihin
teorioihin.
Täältä
katsomalla selvisi että 40 jalkaa
meranpinnan tasolla vastaa noin 4748 jalkaa 5000 jalan korkeudessa.
Loppu teoria olikin tuttua taulukointia
kun muisti vielä että yksi jalka on noin
0.3 metriä ja että hitaasti hyvä tulee.
Itse sukelluskohde oli mielenkiintoinen, iso kellomainen, mineraalipitoinen lähde. Lievästi grilliruoalta
maistuvan ilman kanssa nälkäisen
sukeltajan olikin ilo lähteä tutustumaan kohteeseen tarkemmin. Ensimmäinen sukellus piti valitettavasti
vuotavan regun ja vieraan varuste
sortimentin, painotuksen säädön
(paunoja) yms. takia keskeyttää
hallitusti jo 16 min kohdalla mutta
seuraava menikin jo ihan mukavasti.
Tässä oppi että selkeät merkit ovat
tarpeen varsinkin vieraassa ympäristössä. Mittaristossa kuulemma oli
täysi pullo noin 3000 Psitä ja alle 1000
pitäisi olla jo safety stopilla. Noilla
muistisäännöillä homma oli helppoa
kuin hengittäminen.
Vinkkinä muuten mahdollisia koulutus
askarteluja
varten,
täällä
oli
rakennettu 3 eri tasoissa olevaa
yksinkertaista neliön mallista köysi /
poiju koulutustasoa joiden avulla oli
tosi helppoa koulutusryhmien säätää
balanssi kohdalleen ja nousta / laskea

Blue hole. Kuva Pasi Vakaslahti.
Vaikka Billy the Kidin laukaukset ovat
jo vaienneet ja Route 66 on antanut
tilaa uusille valtateille, niin jotkut asiat
jaksavat New Mexicossa edelleen
yllättää. Vaelluksen ja kalliokiipeilyn
lisäksi New Mexico, Santa Rosan
kaupunki (4600 jalkaa merenpinnasta)
keskellä kuivaa ylänköä tarjoaa
mahdollisuuden myös sukellukselle.
Paikassa on kaksi kohdetta, Blue
Hole niminen iso lähde ja Perch Lake
jossa on pienlentokone. Päätimme
lähteä viikonloppuna katsomaan isoa
lähdettä tarkemmin koska kohteen
tiedot ovat aika mielenkiintoiset:
• halkaisija: 80 jalkaa pinnalla – 130

jalkaa pohjalla
• syvyys: yli 80 jalkaa
• lämpötila: 64 F
• näkyvyys: parhaimmillaan 60 jalkaa
• virtaus:

pohjasta jatkuva 3000
galloonaa/ min
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päätimme
tehdä
vielä
yhden
suunnitelmallisen suken teemalla max
30 FT, 30 min ja kunnon 3 min/10 FT
stoppi. Tämä sujuikin vihdoin
mukavasti,
näimme
muutaman
kultakalan, karppeja ja pikku-ukkojen
(totta – varmensimme muilta)
mittavan kokoelman, jonka joku oli
rakentanut kattilaluolan seinämälle
noin 20 FT syvyyteen. Aurinko
heijastui
voimakkaasti
veden
hiukkasista
(muitakin
sukeltajia
sekoittamassa) vieden näkyvyyden
lähes kokonaan pintavedessä, mutta
sukellettaessa
varjon
puolella
näkyvyys oli noin 20 metriä.
Omat pienet sukelluksemme olivat
varsin maltillisia teemalla lauantaina
max 50 FT ja sunnuntaina tuo yksi
max 30 FT Suomasta saamiemme
vinkkien
perusteella.
Hieman
ihmetytty paikallinen PADI kurssi joka
veti viikonloppuna 6 sukellusta ja
sunnuntain lopuksi syvän sukelluksen
(70 FT) koska porukat kuitenkin
autoilivat takaisin yli 7000 FT, mutta
maassa maan tavalla ja olihan heillä
Suunnon
tietsikat
varustettuna
omakoodatuin
kupla-algoritmein.
Alueen kirkasotsaisista sukeltajista
voi lukea lisää internet osoitteesta :
www.southwestdiver.com

Kompressori. Kuva Pasi Vakaslahti.

Paikan emäntä. Kuva Pasi Vakaslahti.

rauhallisesti vieraaseen kohteeseen.
Voisi toimia Kaatialassakin. Idea oli
että neljä poijua nousi pintaan neliön
nurkista ja neliö oli kiinni pohjassa
yhdellä köydellä keskeltä. Neliö oli
tehty yksinkertaisesti noin 10 cm
muoviputkesta,
mutkat
siististi
muhveilla. Koko homman sai helpolla
irti jolloin paikalle jäi vain yksi pohja
köysi.
Lauantai illalla tankkasimme tukevasti
meksikolaista ruokaa ja varmensimme
kunnon
yöunet
parilla
jälkiruoka margaritalla. Sunnuntai
aamu
sarasti
aurinkoisena
ja

Mr. one stardiver
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Kaatiala-Tuuri 2003
lämpimässä säässä kelpasi märkäpukuveteraaninkin
valmistautua
sukellukseen. Näkyvyys Kaatialassa
oli vielä tuolloin aika hyvä ja vesikin
sen verran lämmintä että märkkärilläkin
tarkeni
varsin
hyvin
syvyyden käydessä hetkellisesti
20m:n tuntumassa. Lämmin syyssää
oli houkutellut paikalle alan harrastajia
sankoin joukoin, ja jopa kaltaiseni
aloittelija saattoi bongata joukosta
muutaman tutun naaman. Konkareilla
riittikin sitten tuttuja ja nähtiinpä
paikalla
muutama
normaalisti
nimimerkin taakse piiloutuva virtuaaliihmekin aivan lihassa. Ruuhkaa syntyi
paikoin jopa veden alle ja kuulemma
tunnelin suullakin joutui jonottamaan
sisäänpääsyä. Portsaria sinne ei vielä
sentään ole laitettu. Ensimmäisen
sukelluksen jälkeen virittelimme
nuotion lounasta varten ja keräilimme
voimia seuraavaan koitokseen. Katilla
oli ensimmäisellä pitänyt kuulemma
pään ontelot sellaista konserttia, että
hän päätti jättää sen päivän osalta
sukeltelut sikseen. Muut kävivät vielä
santsikierroksella.
Illalla pitkällisen palaverin jälkeen
päätimme lähteä 4:n miehen iskuryhmällä katsastamaan majoitteemme
läheisyydessä sijainneen vanhan
kaivosmontun. Mökkimme isäntä oli
Jarille paikkaa esitellyt ihmeissään
siitä, miksi meidän pitää Kaatialaan
asti lähteä kaivosmonttua etsimään.
Luotainkolmikkoon
uskaltautuivat
Simo, Lassi ja Ville, Jarin jäädessä
snorkkelin varassa tarkkailemaan
toimintaa pinnalta. Löytöretkeilijän

Mukana: Simo Kurra, Lassi Hakala,
Kati Niemelä, Jari & Tuula Rinkinen,
Ville, Heidi ja Pertti.
Perinteiseen Kaatiala-Tuurin reissuun
lähti tällä kertaa 9-henkinen seurue.
Perjantai-iltana pääjoukko saapui
Peränteessä sijainneeseen tukikohtaamme ja todettuamme puitteet
varsin tyydyttäviksi päätimme jättää
siltä illalta sukellukset väliin ja
keskittyä lauantaipäivän suunnitteluun. Vuokraamamme mökki oli
varsin tasokas ja hintansa arvoinen.
Etäisyyttä paikalta kaatialaan oli n. 40
km, eli ihan riittävästi muttei vielä
liikaa.
Kahdesta saunavaihtoehdosta valitsimme yksimielisesti käyttöön rannalla
olleen puusaunan ja siinäpä se
perjantai melkein menikin saunan
käyttövalmisteluja,
lämpiämisen
odottelua ja itse kylpemistä nesteillä
huoltaen. Lisäksi iltaan kuului
makkaran paistelua, poikkitieteellinen
ja varsin analyyttinen sinappiraati (lidl
ei vienyt oikein pisteitä kotiin) sekä
satunnaista kiusantekoa ritsalla.
Poikkitieteellisellä tarkoitan, että
paikalla oli useiden eri tekniikan alojen
opiskelijoita ja ammattilaisia.
Lauantaina seurue saatiin yllättävästi
hereille lähes illalla sovittuun aikaan ja
alettiin
keskittyä
olennaiseen.
Kaatialaan saavuttiin jo aamupäivän
tunteina ja innokkaimat malttoivat
tuskin odottaa auton pysähtymistä kun
sukelluspukua alettiin jo tempoa
päälle. Paikallisten sadekuurojen
piristämässä, mutta siltikin melko
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innolla
lähdimme
kartoittamaan
neitseellistä kohdetta yön tunteina.
Alku näyttikin ihan lupaavalta: pohja
putosi saman tien 7m:iin ja
näkyvyyskin oli kohtalainen. Valitettavasti pohja ei missään kohtaa
mennyt sen alemmaksi ja keskemmällä monttua näkyvyys oli sitä mitä
mutapohjaiselta hiekkamontulta voi
odottaa. Parhaimmillaankin surkea.
Mielenkiintoisinta antia montussa
olivat sieltä löytyneet koneen osat ja
kiilahihnan pätkät. Päässä oli
jonkunmoinen "teräsovi" mutta siitä
emme sen kummemin tolkkua
saaneet.
Pienehkön
köysien
selvittelyn
ja
navigaatioerimielisyyksen johdosta heitetyn voltin jälken
allekirjoittaneella menivät kompassin
pohjois- ja eteläneula sekaisin ja
paluumatkasta tuli varsin mielenkiintoinen.
Tulimme
pintaan
oikeastaan aivan päinvastaisessa
päässä lampea kuin olisi pitänyt ja
päätimme uida veden alla takaisin
rantaan. Tässä vaiheessa Ville otti
kokeneen sukeltajan itsevarmuudella
suunnistajan vastuun. Juhan Af
Grannin apokalyptiset visiot lienevät
käymässä toteen, sillä planeettamme
magneettiset navat siirtyivät jälleen ja
löysimme itsemme toistamiseen aivan
väärältä
rannalta.
Koitoksesta
uupuneina uimme sitten naureskellen
ja hieman häpeissämme rantaan.
Kohteena ei monttua voi kenellekään
suositella, mutta kieltämättä täysin
tuntemattoman paikan koluamisessa
yön pimeydessä oli oma hupinsa.
Sunnuntaina suuntasimme jälleen
Kaatialaan. Teimme kukin yhden
rennon sukelluksen. Näkyvyys oli
hyvä, aurinko paistoi ja kalat olivat

näytillä oikein perheen kera. Mikäs
siinä sunnuntai-iltapäivää vietellessä.
Pintaan noustuamme käristimme
jälleen lounasta ja ihmettelimme parin
paikalle uskaltautuneen vapaasukeltajan toimintaa. Parhaimmillaan n.
minuutin pinnan alla viihtyneet
luomusukeltajat kävivät kuulemma
ihan syvän pään pohjassa saakka.
Kaatiala ei liene hullumpi kohde
tätäkään harrastusta silmällä pitäen.
Reissu alkoikin lähestyä päätöstään ja
haikein mielin suuntasimme autot
kohti Pirkanmaata. Käteen jäi
kuitenkin kasa mukavia muistoja ja
kaltaiselleni
aloittelijalle
rutkasti
sukelluskokemusta. Kannatti siis
lähteä ja resurssien niin salliessa
lähden kyllä seuraavallakin kerralla.

Simo Kurra
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RRDC:n P1-KURSSI 11.95.10.2003
Useamman vuoden ankaran pohdiskelun jälkeen olin siis vihdoin
ilmoittautunut sukelluskurssille. Takana RRDC:n sukellusavustaja-kurssi ja
muutamia intro-sukelluksia etelän
lämpimissä vesissä. Muutamat olivat
jo hieman skeptisiä osallistumisestani
itse kurssille useiden epäonnistuneiden ilmoittautumisten jälkeen.
Itsekin ehkä hieman kummastuneena
tästä yllättävästä käänteestä istuin siis
todellakin Kalevan uintikeskuksen
kerhohuoneessa
odottelemassa
ensimmäisen teoriatunnin alkamista.
Kurssille osallistuisivat minä ja kuusi
teekkaripoikaa, Valkeisahon Matti,
Laurilan Toni, Tuomirannan Matti,
Vesterisen Timo, Jeskasen Marko ja
Mustosen Heikki.
Heti kurssiaikataulun saatuamme
totesimme, että kurssi vedettäisiin läpi
melko tiukalla aikataululla: kaksi
viikonloppua altailla, pari lisäallasta
viikolla, teoriat ja avovesiviikonloppu.
Sitten syvennyimmekin kuuntelemaan
Niemelän
Markon
esitelmää
RRDC:sta , SUSLista ja yleisesti
sukeltamisesta. Sukellusfysiologiaan
päästiin heti perehtymään Rantasen
Markun loistavan luennon siivittämänä. Varmasti tuli sukeltajantauti,
paineen tasaamisen tärkeys ja
elintärkeiden turvaohjeiden noudattaminen selväksi kaikille. Muistattekos
pojat ja tytöt kuinkas se vichypullo
kupliikaan korkin avatessa? Lopuksi
saimme infoa mitä seuraavan viikon
altailla tulisi tapahtumaan ja mitä
välineitä siihen mennessä olisi

hankittava. Sitten olikin jo kotiin
lähdön aika, mieli kauhusta kankeana
ajatuksissa
ensimmäiset
allasharjoitukset.
Reilu viikko oli aikaa psyykata itsensä
altaille.
Perusvälineet
kassissa
suunnistin altaan reunalle lauantaiaamuna kello puoli kahdeksan
kylmästä ja jännityksestä kankeana.
Kurssille oli jälkijunassa tullut myös
Leppäkosken Helena. En sentään
ollut yksin pitämässä naisten lippua
pystyssä, mikä helpotus. Ensimmäisissä allastreeneissä harjoittelimme
perusvälineillä pintauintia, potkuja,
linkkuveitsitaittoa yms… Teorioissa
saimme
oppia
laitesukelluksen
välineistä ja kokosimme laitepaketit
itse. Pari kertaa se liivi taisi tulla
puetuksi pullon päälle nurin kurin.
Kuinka se liivi voikaan kääntyä
pulloon nähden väärin päin vaikka
ajatuksissa se oli oikein päin. Pää
ajattelee
oikein,
kädet
tekee
väärin…Perin kummallista. Lainasimme kukin itsellemme liivit ja regut
loppua kurssia varten ja katsoimme
opetusvideota tulevan allastreenin
harjoituksista (lue kauheuksista!!!).
Sunnuntaiaamuna
jälleen
yhtä
kammottavan aikaisin altaille kolmen
tunnin harjoituksiin. Nyt ensimmäiset
harjoitukset laitteilla. Pullopaketit
kokoo, märkkärit päälle ja altaaseen.
Vuorossa oli harjoitukset annostimesta hengittäminen, veteen meno
kolmella eri tapaa, liivin käyttö ja
tasapainotusharjoituksia. Eihän tämä
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P1-kurssilaiset ryhmäpotretissa. Kuva Jari Leppäkoski.
sukeltaminen hankalaa olekaan!
Kunnes…Ja
sitten
seuraavaksi
maskin tyhjennys ja poisto! Voi
Hel…sinki! Sitä vettä meni kilo tolkulla
nenäonteloihin.
Ihmisen
kaikki
itsesuojeluvaistot lähtee käyntiin
ainakin allekirjoittaneella juuri nimenomaan
maskin
tyhjennyksessä.
Maskin tyhjennyksen ongelmat sai
kyllä mietintään koko kurssin järkevyyden. Ja kun muilla se kävi niin
helposti, epäreilua!!! Henkilökohtaiset
kiitokset ensimmäisestä viikonlopusta
Braggen Eerolle kärsivällisyydestä
allekirjoittaneen kanssa! Teoriatunnilla lisää oppia sukellusvarusteista ja
Esalan Riston sukellusfysiikka-osio,
jonka allekirjoittanut missasi työkiireitten takia.

ole jo tuttu tän näkösen miehen
kanssa? Mistähän mahto johtua?
Tällä kertaa Helenan kanssa olimme
kuivapukua pukemassa päälle. Minä
nimittäin vaadin saada suorittaa P1kurssin kuivapuvulla, ajatellen edessä
olevaa varmasti hyytävän kylmää
järvivettä ja avovesileiriä. Kuivapuvun
päälle laittaminen oli suoritus jo
sinänsä. Siinä hommassa meinasi
irrota sekä korvat että nenä. Kumma
kun sukellukseen ei kukaan ole
kehitellyt miellyttävämpää asustetta.
Mutta senkin tuska meni piruillessa ja
naureskellessa pojille ajatellen heitä
märkkäreillään järvessä. No, se
parhaiten nauraa joka viimeksi
nauraa. Kyllä hymy hyytyi altaaseen
päästyä. Tasapainotus oli mitä sattuu,
räpylät liian painavat ja kömpelöt,
potkuista ei tullut mitään, sydän
hakkaa ja ilma loppuu. Taas
nenäontelot täynnä vettä ja silmät
punaisena kloorivedestä, kummasti
alkoi sukeltaminen tympiä. Sukelta-

Armonaikaa ei ollut kuin Tiistaihin asti
ja taas oltiin altaan reunalla. Kati,
Reima ja Nissisen Ari luotsaamassa.
Tuli muuten kumma dejavu-tunne
esitellessäni itseni Arille. Enkös mä
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misen helppous ja nautinto oli
totaalisesti tiessään. Reiman kanssa
siinä pari tuntia plutattiin edes takaisin
Kalevan allasta, eikä mulla suoraan
sanoen ollut yhtään hauskaa. Paniikki
iski ainakin sata kertaa. Ja mikä ilo
olikaan huomata, kun kuivapukua
harjoitusten jälkeen kiskoin päältäni,
että olin kaikkea muuta kuin kuiva.
Kaula-, ja käsimansetit vuosi kuin
seula ja puvussa oli polviin asti vettä.
Ilmankos se tasapainottaminen oli
entistäkin hankalampaa kun ilma tuli
hihoista ja hupusta pois!!!
Seuraavilla teoriatunneilla opettelimme jälleen lisää sukeltamisesta ja
syvensimme tietoamme sukelluksessa tarvittavista käsimerkeistä ja
opimme myös soveltamaan itse
käsimerkkejä. Ja lisää opetusvideoita
seuraavien tuntien harjoituksista ja jo
avovesileirin harjoituksista. Ja tuska
kasvoi kasvamistaan. Seuraavilla
altailla päätin kiukusta puhisten
pukeutua vielä kuivapukuun. Ja se
treeni jäi kesken. Kun tuntuu, että ei
pääse eteenpäin, sekä voima että
ilma loppuu kesken! Ja jälleen
likomärkänä vaatteet alla. Meinasi
kurssi jäädä omalta osaltani kesken,
niin paljon kuivapuku jurppi. Ja se
Hanskikin
vaan
sitä
maskin
poistamista käski koko ajan. Minä
suivaannuin omaan kurjuuteeni ja
lähdin saunan lämpimään. Taidanpa
odottaa kurssin jatkamista keväälle ja
harjoitella talven altailla ja unohtaa
koko hemmetin kuivapuvun. Teoriatunnilla harjoittelimme Malisen Teron
opastuksella sukellustaulukkoa ja
johan siinä meinasi koko porukka
mennä sekaisin. Herran jestas, te
teekkarit ajattelette jotkut asiat turhan

vaikeast, kun ne luvut on siellä
paperissa jo valmiina! Mutta loppu
hyvin, kaikki hyvin ja sukellustaulukotkin jotenkuten hallussa.
Sunnuntain altaille vääntäydyin puoli
väkisin päättäneenä, että jos homma
ei tänään toimi, jätän leikin kesken.
Kuivapuvun hylkäsin jo kotiin. Muilla
oli jo päällä täydellinen avovesivarustus ja painojen testailu. Minulla
ja märkäpuvulla homma alkoi taas
toimia ja sukeltaminen oli taas kivaa.
Lauantain puuttuvat harjoitukset
kirittiin kiinni, parihengitykset, maskin
tyhjennykset ja poistot turvallisesti
portailla istuen päälaki vedenpintaa
hipoen onnistuivat, nousut ilman
annostinta sujuivat. Ja kylmän
iskiessä ei muuta kun pintaan ja paria
pelastamaan (lue vetämään) altaan
päästä päähän. Sitten kelpasi taas
painua pohjaan rundille loppuajaksi.
Kiitoksia myös Hanskille kärsivällisyydestä
viikonlopun
aikana!
Lupasinpahan tehdä maskin poiston
syvässä altaassa vielä tiistaina ja
paineet vaan kasvoi! Edessä olikin
sitten teoriakoe, kamala nippu
paperia! Tuloksiin palaan myöhemmin. Teoriakokeen jälkeen minulla,
Helenalla ja Matilla olikin edessä vielä
kompurankäyttö opetus kammiolla
Reiman kanssa. Pitkä, kylmä
kaksituntinen, mutta pullot tuli
enemmän tai vähemmän omalla
menestyksellä täytettyä.
Tiistaina olikin sitten viimeinen
mahdollisuus harjoitella altailla ennen
avovesileiriä. Helenakin oli kuivapuvun tässä vaiheessa hylännyt, enkä
voinut kuin hattua nostaa tälle
huimalle kylmäpäisyydelle, joka olisi
viikonloppuna edessä. Tällä kertaa
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altaassa
Katin
opastuksella.
Painovyön heittely parin kanssa olikin
hankalaa, tasapainotus oli hukassa
välillä ja unohtui pitikö sitä liiviä
tyhjentää vai täyttää painoa pois
annettaessa. Kyllä ihminen pienestä
sekoaa!!! Mutta henkilökohtainen
voittoni saavutettiin tiistaina altailla.
Uin parin opastuksella ilman maskia
kaksi altaan mittaa ja sain sen
helskutin maskin pois siellä helskutin
syvässä altaassa!!! Suhteellisen
hyvillä mielin kotiuduin jälleen niiltä
altailta.
Viikonloppu alkoikin sitten yllättäen
ihanan happiraikkaana ja erittäin
sateisena. Oli siis edessä tuo kauhulla
odotettu
avovesileiriviikonloppu.
Siippani Hemmu oli saanut tehtäväkseen
leirikokkina
olemisen
ja
suunnistimme perjantaina töiden
jälkeen markettiin ruokaostoksille.
Auto tupaten täynnä tavaraa suuntanamme oli Hervanta. Toisiamme
tuskasta katsoen pohdimme kuinka
ihmeessä kyytiimme mahtuisivat vielä
Reima ja Reiman tavarat. Hervantalaisetkin olivat sitten viime käynnin
muuttaneet katujen paikkoja (Reima
tosin väitti niiden olleen samoilla
paikoilla 80-luvun lopusta lähtien),
joten Reiman luo pääseminen oli
muutaman ylimääräisen korttelin
kiertämisen ja puhelinsoiton takana.
Väkisin tungimme Volvon ääriään
myöten täyteen ja matka kohti
Nastolaa ja Luhtaanpirttiä (majapaikkaamme) alkoi. Reima siellä matkalla
takapenkillä kokeitamme korjaili, enkä
voinut olla utelematta tuloksia. Tulos:
Puolet uusintaan ja minä yhtenä
niistä. Ei olisi pitänyt kysellä. Ja tästä
opimme
yhä
uudelleen,
LUE

ERITTÄIN HUOLELLISESTI kokeen
alkuteksti, jossa kerrotaan, että
väärästä
vastauksesta
tulee
miinuspiste. Eli jos et tiedä etkä osaa
arvata varmasti, ÄLÄ VASTAA!!!
Nastolaan päästyämme päivä pimeni
jo pilkkopimeäksi ja kartturimme (lue
Reima) tarkkaili hiukan liian tiiviisti
Vierumäen urheiluopistoa, joten järvi,
jonka toisella puolella majapaikkamme oli ja jonka kartan mukaan piti
jäädä oikealle puolellemme, yllätti
meidät ja jäikin vasemmalle puolelle.
Joten ei kun upit ja etsimään oikeaa
risteystä. Löytyihän se Luhtaanpirtti
viimein. Muu porukka olikin jo ehtinyt
majoittua ja täytteli jo vimmalla
pullojaan huomisia sukelluksia varten.
Toiset olivat jo pellolla treenaamassa
kompassin käyttöä. Kamppeiden
sisälle saamisen jälkeen suunnistin
peltoa kohti äänen suuntaan ja heti
kun silmät tottuivat pilkkopimeään,
löytyihän sieltä tuttuja naamoja. Ristoraukka yritti kaikella kärsivällisyydellään opettaa allekirjoittaneelle
kompassin käyttöä ja pikkuhiljaa
kolmio ja neliösuunnistukset ottivat
tuulta purjeisiin. Esitin silti nöyrän
toiveen, että eivät päästäisi mua
järveen yksin kompassin kanssa.
Nälkä korvensi jo vatsassa, mutta
Hemmu ja kokkikollega (Helenan
siippa) Leppäkosken Jari vaan
tyynesti täyttelivät pulloja matkakompuralla ja jauhelihakeittoainekset
odottelivat keittiön pöydällä muovipussissa parempia aikoja. Yhteistuumin päätimme syövämme vaan
teetä ja leipää sinä iltana. Tulipahan
paikalle myös vastuukouluttajamme
Hanski ja vaimonsa Leena ja pari
kappaletta suloisia pieniä palleroita.
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Kuvut ravittuina Reima paljasti
muillekin teoriakokeen tulokset ja
kävimme kokeen läpi. Fysiologian
puolen eräästä kysymyksestä tuli
kouluttajien kesken niin pitkä kina,
että mietin jo peiton alle haluavana,
että mitähän Rantasen Markku
tykkäisi perjantai-ilta konsultoinnista,
että asia selviäisi? Lopulta ylipaineen
ja alipaineen vaikutukset korvakäytäviin, tärykalvoon ja soikeisiin
ikkunoihin
tulivat
yhteistuumin
ymmärretyiksi.
Teimme
vihdoin
suunnitelmat lauantai päivälle ja
kävimme
nukkumaan.
Edessä
aikainen aamuherääminen.
Lauantaiaamuna söimme maittavan
aamiaisen Jari Leppäkosken malliin
(siippa tais nukkua pommiin).
Pakkasimme kamat autoon ja
lähdimme ajamaan kohti Heinolan
Tornionsalmea. Siellä oli tarkoitus
tehdä päivän kaksi sukellusta. Ilma oli
kylmä ja kolkko. Ihan hyvillä mielin
aloin pukea kuivapukua päälleni.
Reima joutui kouluttajakseni. Ja eikun
veteen! Jo itse pohjaan pääsy oli
hankalaa, mutta oikea kylki edellä
painuin kuin painuinkin pohjaan. Vesi
tuntui kasvoihin paljaalle iholle hiukan
kylmältä. Kyllä se siitä kohta
kuulemma turtuu ja todella turtuikin.
Pohjassa oli melko pimeää ja vesi oli
täynnä hötöä. Siitä tiesi, että alkaa
toinen pari olemaan lähellä. Välillä tuli
taas väsymys paniikin omaisesti.
Hengittelin kai turhaa liikaa ja potkin
hurjasti eteenpäin. Välillä piti tulla
pintaan ”happihypylle”. Pohjassa ei
ihmeempiä nähtävyyksiä ollut kuin
vanhan
laiturin
pölkkyjä
ja
ahvenparvia. Tosin eipä tullut juuri
niitäkään katseltua, aika meni omaan

säheltämiseen ja eteenpäin pääsemiseen. Räpylä pentelekin tuntui koko
ajan
tippumispisteessä!
Rantavedessä harjoittelimme taas sitä
erittäin ikävää maskin tyhjennystä. Se
kylmä järvivesi vasta häijyltä tuntuikin
nenäonteloissa, hyi. Ja vettä kun meni
suuhun, se maistui ihan homeiselle.
Maskin poisto sujui muutaman
yrityksen jälkeen ja sitten pääsimmekin kipuamaan ylös vedestä. Kyllä
väsytti ja nälkä oli hirmuinen. Ennen
huvia kuitenkin kompuran kimppuun
poikien avustuksella (lue poikien
tekemänä) ja pullo tuli täytettyä. Kävin
siinä Helenalta kyselemässä väliaika
tietoja märkkärillä sukeltamisesta ja
kylmyydestä. Helena vaan totesi, että
ei kovin kylmä ja veti samalla hanskaa
pois kädestä. Käsi oli sininen
kylmästä ja totesin siihen vaan, että
juu ei varmaan!!! Melkonen sissi tuo
Helena! Kun kaikki olivat ylös
vedestä, lähdimme pitkälle ajomatkalle kohti Heinolan keskustaa ja
ruokaravintoloita. Sain Reiman luvalla
tilata pippuripihvin, kunhan jaksaisin
tehdä vielä päivän toisen sukelluksen.
Pikkuinen ongelma meinasi tulla, kun
ajomatka takaisin Tornionsalmeen oli
pitkä ja puuduttava. Uni tuli väkisin
silmään, oli kylmä. Sukeltaminen ei
enää tuntunutkaan lainkaan hyvältä
idealta. Reiman kanssa pidimme
lyhyen palaverin, ehkä hieman
kiivasluontoisenkin, ja yhteistuumin
painuimme taas pohjaan. Toisella
sukelluksella ei ollut juuri edellistä
ihmeempää nähtävää, mutta puku tuli
aavistuksen tutummaksi. Kylmä alkoi
jäytää luita ja ytimiä loppusukelluksella ja pintaan päästyä pitikin
laitepaketti sitten ottaa pinnalla
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kelluen pois. Kyllä toimiminen niiden
kuivahanskojen kanssa oli hankalaa.
Soljet sun muut eivät meinanneet
ottaa löytyäkseen. Mutta kyllä kylmä
lähti siinä vaiheessa, kun laitepaketti
piti kantaa takaisin autolle. Missä
pirussa Hemmukin on silloin, kun sitä
eniten tarvitaan? (Lymyili kuulemma
tahallaan, ryökäle!) Siinä sitten
raijasin laitepakettia ylämäkeä koti
autoa puoli metriä kerrallaan.
Kompura lauloi taas poikien käsissä,
kiva kun jotkut hallitsee ton tekniikan.
Loppupeleissä. Lauantain sukelluksista jäi kuitenkin hyvä mieli, josta oli
hyvä jatkaa.
Palailimme Luhtaanpirtille ja porukka
painui
saunaan
lähestulkoon
samantien. Itse olin rankan päivän
uuvuttamana painunut unten maille ja
heräilin, kun porukka valui takaisin.
Jari alkoikin keitellä meille jauhelihakeittoa, jota sitten hyvillä mielin
mussutimme rankan päivän jälkeen.
Seuraavaksi ongelmaksi muodostuikin sitten kurssijuhla. Mitä silloin
tekisimme, milloin sen pitäisimme?
Suoranaista ehdotusten myrskyä ei
asiasta saatu pitkänkään pohdinnan
jälkeen, joten asia jäi jäihin.
Pikkuhiljaa aloimme yksi toisensa
jälkeen hiipiä nukkumaan, josta Kati
oli esittänyt hiljaisen vastalauseen,
kuinka tylsää porukkaa olimme.
Sunnuntaiaamuna Hemmu ja Jari
olivat
taas
meille
ravitsevan
aamiaisen valmistaneet. Päätimme
yhteistuumin purkaa leirimme jo tässä
vaiheessa. Siivosimme paikat ja
kasasimme jälleen tavarat autoon ja
suuntasimme kohti Heinolan keskustaa, jossa oli tarkoitus tehdä viimeiset
kaksi sukellusta. Päivä suosi meitä

runsaskätisesti
vesisateella
ja
lupaavalla tuulella, joka vei Heinolan
virran vesiä kohtuu haipakkaa vauhtia
eteenpäin. Suurempia ajattelematta
puku päälle ja vesiin. Tällä kertaa vesi
oli vieläkin jäätävämpää ja päätä vihloi
takaraivoon asti, mutta kokemuksista
sisuuntuneena totesin, että tämä oli
vielä pientä. Pohjaan menokin sujui ja
vesi oli huomattavasti kirkkaampaa.
Tällä kertaa pohjassa oli kaljapulloja,
ahvenparvia, rapuja ja hienoja
savilaattoja. Välillä vaihdoin hengittelemään Reiman regusta, säästääksemme omia ilmojani. Vastavirtaan
uiminen oli aika raskasta ja näyttelin
Reimalle huilitaukoja aina välillä.
Myötävirtaan olikin sitten mukavampi
tulla. Potkut oli keveitä ja eteenpäin
pääsi helposti. Tasapainotusten
kanssa oli tekemistä, jottei olisi
potkinut pohjasta vauhtia. Ja toisaalta
sitten heti kun vauhti pysähtyi, tuli
tasapainoteltua välillä pukuun liikaa
ilmaa ja sen jälkeen lähti pintaa
kohden. Reima oli jokusen kerran
köyden päässä vetämässä allekirjoittanutta takaisin pohjaa kohden. Tästä
sukelluksesta jäi hyvä olo, joten
päätimmekin tehdä toisen sukelluksen
pikaisesti. Minä jäin pulloani täyttelemään tai oikeammin katselemaan
kun Toni täytti pulloani. Joten kiitokset
pojille pulloni täyttämisistä! Reima
kävi
hampurilaistankkauksella
Mäkkärissä, minä eilisestä vahingosta
viisastuneena
jätin
syömingit
sukelluksien välillä pois. Taas puku
päälle, laitteet selkään ja …voi ei,
armoton pissahätä tuli just kun siippa
kiristi painovyötä liikaa! Ja armoton
naurunremakka! Ei kun vehkeet pois
ja se kiristävä kaulamansetti, jonka
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just olin pääni läpi kiskonut. Korvat ja
nenä huusi armoa! Ja pusikkoon
pissalle. Uusi yritys veteen tällä kertaa
onnistuneesti. Teimme samanlaisen
sukellussuunnitelman kuin edellisessä
sukelluksessa.
Vastavirtaan
ja
takaisin myötävirtaan. Lopuksi jäimme
tekemään tasapainotuksia Reiman
ampuman poijun luo. Iloisena ja
helpottuneena
nousin
pintaan
viimeiseltä
sukellukselta
sen
viikonlopun osalta.
Avovedet olivat muidenkin osalta
menneet hyvin ja läpäisimme P1kurssin avovesisukellukset. Nyt vasta
saimme sukeltamisesta perustiedot ja
taidot,
harjoittelu
ei
lopu
todennäköisesti ainakaan allekirjoittaneen kohdalta koskaan. Kurssista
jäi kaikin puolin mukava mieli
vaikeuksista huolimatta. Muutamilla
meistä olisi vielä tentti uusimatta ja
kirjoitettaessa tätä juttua minulta vielä
muutama sukellustaulukko tekemättä.
Näin
lopuksi
avoinna
oleva

kurssijuhlankin aikataulu selvitettiin.
Matka kohti kotia ja Tamperetta
saattoi alkaa. Yllättäen Reima nukahti
taas ennen kuin Heinolan rajat
ylitimme ja heräsi kuinkas muuten kun
Hervannassa. Parempaa ajotusta ei
vois toivoakkaan. Tapasimme vielä
kurssilaisten kesken Leppäkoskilla,
jonne Helena ja Jari perheineen
meidät olivat kutsuneet kurssijuhlaan.
Hyvän ruuan ja seuran kera
katselimme RRDC:n ulkomaanmatkoilta videoita ja mieli matkasi jo
etelän kirkkaisiin, lämpimiin vesiin.
Tuhannet kiitokset kaikille kouluttajille
ja
P1-kurssilaisille!!!Toivottavasti
nähdään vesissä!!!

Emilia
Kalliomäki

Sukellusmatkaviedeon tuijottelua. Kuva Jari Leppäkoski.
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Merenpohjaan vie sukeltajan tie –
viikonloppu M/S Eiralla ja
S/S Waasalla
Elokuun loppupuolella olin illalla taas
kerran mikron ääressä "sukeltelemassa" pitkin internettiä. Edessäni
olivat RRDC:n kotisivut. Tapahtumakalenterissa löytyi syyskuun puoleen
väliin ajoittuva viikonloppureissu M/S
Orbiitilla. Tuumasta toimeen ja
erinäisten mutkien jälkeen lähtö
kalenterista löytyneelle viikonloppumatkalle sitten lopulta varmistui.
Sukellusparikseni sain Matti Penttilän.
Perjantaina puoli neljän aikaan
iltapäivästä kääntyi Matin auton nokka
kotipihaltani
Teiskontieltä
kohti
Helsinkiä ja Sompasaaren satamaa.
Säätiedotus oli luvannut varsin
kohtuullista keliä merelle: ei kovaa
tuulta eikä isommin vesisateitakaan.
Matka sujui moottoritietä pitkin
joutuisasti.
Helsingissä
ennen
Sompasaareen ajamista poikkesimme vielä Kallion kaupunginosassa ja
tarjosimme kyydin Jani Sarlalle ja
sukellusvarusteille.
Satamassa
laivan
viereen
oli
pysäköity jo koko joukko autoja.
Laivan lastaamiseen meni vielä hyvä
tovi, sillä kaikki sukeltajat eivät olleet
vielä saapuneet. Viimein laiturille ajoi
valkoinen
Volkswagen-merkkinen
pakettiauto. Viimeinsetkin mukaantulijat olivat saapuneet. Auton kyydistä
löytyivät mm. seuran kompressori ja
kaksi
50
litran
happisäiliötä.
Kompressoria laivaan vietäessä ja
pullojen täyttöasemaa rakennettaessa
huomattiin, että jostain syystä siihen ei

oltu
asennettu reissua
varten
sähkömoottoria. Tuota pikaa koottiin
kanistereita ja lähdettiin hakemaan
bensaa läheiseltä huoltoasemalta.
Onneksi
asema
oli
lähellä.
Polttoaineen saavuttua laivan köydet
irroitettiin ja Orbiit pääsi aloittamaan
matkanteon.
Perjantai-ilta kului matkakumppaneihin
tutustumisen
merkeissä.
Ruokasalissa oli hyörinää myös
mikrotietokoneiden ääressä. Useimmat sukeltaisivat hylyille nitroksilla.
Tarkka
sukellusten
suunnittelu
ennalta oli tarpeen, koska kohteemme
olivat yli neljänkymmenen metrin
syvyydessä. Oli perjantai-ilta ja mikäs
on sen mukavampaa kuin mennä
viikon päätteeksi saunomaan. Reilun
tunnin
odottelun
jälkeen
oli
saunomisen vuoro. Aivan kuuttatoista
sukeltajaa
ei
saunan
lauteille
yhtäaikaa mahtunut, mutta hyvin
sovittamalla löylyistä pääsi nauttimaan
neljä ihmistä kerrallaan.
Illan himmennyttyä kuu paistoi
kirkkaalta taivaalta. Laiva eteni pimeässä hyvää vauhtia kohti määränpäätämme. Orbiitin kapteeni Pekka
Vuolukka käytti aika ajoin laivan keulassa olevia voimakkaita valonheittimiä väylämerkkien tunnistamiseen.
On aikamoinen suoritus ajaa liki 25
metriä pitkää ja 7 metrin levyistä laivaa väylää pitkin öiseen aikaan. Kipparimme päivä venähti pitkäksi, sillä
laiva jatkoi kulkuaan liki puolille öin.
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Tapahtumakalenteri
Lokakuu
24.10.
31.10.

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)

Ensimmäinen sukellus Eiralla

kiinnittyi meren pinnalla kelluvaan
poijuun ja siitä lähti heti kohta
sukeltajia
veden
alle.
Orbiit
parkkeerasi 50 metrin päähän
kumiveneestä. Ankkuria ei voitu
laskea vedessä olevien sukeltajien
takia. Ensimmäinen sukelluspari sai
tästä syystä tehtäväkseen kiinnitysköyden viemisen hylylle.
Kaiken ollessa valmista ensimmäinen
pari hyppäsi laivasta ja katosi meren
syvyyteen. Seuraavasta parista toinen
otti pintapelastajan tehtävät aina sihen
asti, kunnes tuli oma sukellusvuoro.
Sitten tuli kolmannen sukellusparin
vuoro lähteä sukellukselle. Toisella
heistä oli kuitenkin pukeutuminen
vielä kesken. Koska olimme Matin
kanssa jo saaneet varusteet yllemme
sovittiin, että lähtisimme tässä välissä.
Kirjurille annettiin tarpeelliset tiedot ja
pyydettiin lupaa sukellukselle lähtöön.
Kun lupa tuli, hyppäsin veteen ja Matti
tuli perästä. Lähtörutiinien jälkeen
kaikki oli valmista ensimmäiselle
retkellemme.
Matka sukeltaen meren pohjaan ja

Kahdeksan aikaan lauantaiaamuna
aamiaiselle oli kokoontunut koko
joukko tuttuja kasvoja. Aluksemme oli
parkkeerattu yöllä väylän tuntumaan
erään saaren kupeeseen. Matkaa
Eiralle olisi parisen tuntia. Aamiaisen
nauttimiseen ja varusteiden kokoamiseen oli runsaasti aikaa. Tunnelma oli
heti aamusta korkealla.
Laivan keula käännettiin lähellä
olevalle
väylälle.
Ruokasalissa
pidettiin neuvonpito, jossa jaettiin
sukellusvuorot ja sovittiin muista
sukellukseen liittyvistä käytännöistä.
Pintapelastajan ja kirjurintehtäviä
hoitaisi kukin vuorollaan sukelluksien
aikana. Palaverin jälkeen kävimme
Matin kanssa vielä kertaalleen lävitse
oman sukellussuunnitelmamme.
Laittaessamme
sukellusvarusteita
kuntoon alus oli jo avomerellä ja
lähestyimme Eiran hylkyä. Merellä oli
meidän
lisäksemme
muitakin
kulkijoita, sillä hieman ennen hylylle
tuloamme saapui toisesta suunnasta
kumiveneellinen sukeltajia. Kumivene
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Jouko ja Matti neuvottelevat sukevanhimman kanssa (Reima). Kuva Hannu Kariheimo.
kohti Eiraa alkoi. Laskeutuessamme
sytytimme valot palamaan kymmenen
metrin syvyydessä. Jatkoimme matkaa köyttä myöten alaspäin. Minulla
on ollut joskus – niin kuin varmaan
monella muullakin sukeltajalla –
ongelmia korvien paineentasauksen
kanssa. Tällä kertaa tasaus onnistui
hyvin. Laskeutuessamme alaspäin
hylyn piippu tuli yllättävän nopeasti
hämärässä vastaamme – syvyyttä oli
tässä kohtaa reilut 20 metriä.
Seuraamamme köysi oli kiinnitetty
Eiran piipussa oleviin metallitikkaisiin.
Jatkoimme laskeutumista laivan
sivustalla alaspäin. Kiersimme laivan
komentosillan edustaa ja sieltä sitten
laivan sivustalle. Vesi tuntui viileältä
kasvoja vasten. Etenimme hylyn laitaa

kohti laivan peräosaa. Tutkimme
pimeässä laivaa lamppujemme avulla.
Hetken päästä omien lamppujemme
valokiilojen joukkoon tuli näkyviin
ylhäältä muitakin valoja. Meidän
jälkeemme
lähtenyt
pari
oli
laskeutunut Eiralle.
Matti otti valokuvia sukeltaessamme.
Sukelsimme laivan kansirakenteiden
päällä. Siirryimme laivan toiselle
sivustalle. Perästäpäin katsoen laivan
oikeassa kyljessä näytti olevan
jonkinmoinen repeämä. Mistä lie
tullut? Hylyn kannella näkyi siellä
täällä sukeltajan mentäviä aukkoja
rahtitilojen kansiluukuissa. Emme
jatkaneet sukellusta aivan laivan
perään asti vaan käännyimme takaisin
kohti komentosiltaa. Vesi oli kirkasta
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ja näkyvyyttä reilu kymmenisen
metriä. Veden lämpötila oli +3 astetta
Matin koneen mukaan. Kymmenen
minuutin sukelluksen jälkeen tuli
käsilleni
jo
aika
viileä
olo.
Neopreeniset märkähansikkaani eivät
tuntunteet enää lainkaan lämpimiltä.
Sukelluksemme jatkui miehistötilojen
ympärillä avoimista ovista ja ikkunaaukoista sisään tiiraillen. Katsoessani
painemittarini se näytti 180 baria.
Vilkaisu kelloon kertoi, että myös
sovittu pohjallaoloaika oli tullut
täyteen. Aloitimme nousun kohti Eiran
piippua. Laivan piippuun oli sidottuna
kaksi köyttä. Ensimmäinen, kohtisuoraan ylöspäin kulkeva johti
pinnalla olevalle poijulle. Tältä poijulta
olivat kumiveneellä tulleet sukeltajat

lähteneet reissulleen. Toinen, viistosti
ylöspäin kulkeva köysi johti Orbiitille.
Kun olimme nousseet noin 17 metrin
tasalle seuraamamme köysi yllättäen
hölleni. Arvasin mitä oli tapahtunut –
köysi oli joko katkennut tai sen
kiinnitys oli pettänyt. Nousuköytemme
lipui pikku hiljaa ohitse kelluessamme
sen vieressä. Matkaa pinnalle oli
jäljellä dekompressoriosta johtuen
vielä liki puoli tuntia. Mutta eipä hätää.
Onneksi oli tuttu sukelluspari. Lisäksi
välivedessä tapahtuvia nousuja oli
tullut harjoiteltua aiemminkin.
Jatkoimme kohti etappipysähdyksiä.
Pidettyämme ensimmäisen etapin 9
metrin kohdalla jatkoimme seuraavalle etapille kuuden metrin syvyyteen.
Matti kaivoi taskustaan dekopoijun ja

Tällä reissulla oli kannella ennätysmäärä sukellusvarusteita. Kuva Hannu Kariheimo.
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täytti sen vara-annostimestaan. Nyt
tuli sukeltaessani ensimmäisen kerran
esiin, kuinka käytännöllinen kapistus
dekopoiju todellakin on. Poijusta
pinnalla sukellusta seuraavat näkevät,
missä sukeltajat ovat. Se helpottaa
myös dekoissa kellumista. Etapissa
kelluessamme Matti kaivoi dekohappipullonsa esiin. Puhdasta happea
hengittämällä saadaan etappiaikoja
lyhennettyä. Roikuimme vedessä
kasvot vastakkain. Yhteisen säiliön
käyttö sujui mukavasti. Vasemmassa
kädessäni olevasta mittarista seurasin, että pysyimme tarkasti oikealla
syvyydellä. Hyvin meni. Aikamme
etapeissa
oltuamme
nousimme
kolmen metrin syvyyteen ja siitä
edelleen pintaan. Sukelluksemme oli
sujunut hienosti pienestä yllätyksestä
huolimatta. Oli hyvä mieli.
Sukellusreissulle olimme kummatkin
ottaneet mukaan muoviset, kannella
varustetut
laatikot
tavaroiden
kuljetukseen ja säilytykseen. Laivan
kannella laatikot saivat toimia tovin
istuimena sukelluksemme päätteeksi.
Monella sukeltajalla oli varusteissaan
dekohappisäiliö ja niiden nostamisessa oli apu tarpeen. Autoin
hengähdystauon pidettyäni ollessani
vuorostani
pintapelastaja
laivan
kannelle tulijoita.
Jo ennen nousuamme oli kompressori
saanut aloittaa urakkansa. Bauerin
moottori oli äänessä varsin monta
tuntia, ennen kuin kaikkien pullot oli
saatu täytettyä. Muutama nitroksitäyttöön
vihkiytynyt
asiantuntija
huolehti kaasujen sekoittamisesta.
Laivan keittiössä oli myös ahkeroitu,
sillä meitä oli odottamassa ruokailu.
Päivän toinen sukellus…

Syödessä oli mukava kuunnella juttuja
toisten sukelluksista. Iltapäivällä
alettiin sitten suunnitella myös
seuraavaa reissua Eiralle. Aamulla
olimme hylyllä nähneet avoimet ovet
ja ikkunat, joista oli mahdollista päästä
laivan komentosillalle. Komentosillan
sisällä aiemmin käyneet kertoivat, että
sinne oli koko lailla helppo sukeltaa
avoimista ovista. Laivan etupuolella
olevat ikkunat olivat sen verran suuret,
että niistä oli helppo tulla ulos.
Komentosillalle sukeltamista mietittiin
yhtenä vaihtoehtona seuraavalla
sukelluksella. Iltapäivällä pidettiin
palaveri. Tarkoitus oli, että Orbiit
lähtisi kohti seuraavaa yöpymispaikkaamme heti sukellusten jälkeen.
Näin pääsisimme ankkuroitumaan
lähelle S/S Waasaa.
Välillä suunnitelmiin tulee muutoksia –
ja niin sitten tapahtui tällä kerralla.
Noin puolta tuntia ennen ensimmäisen
parin
lähtöä
tapahtui
yllätys.
Laivamme oli iltapäivällä ankkuroitu ja
kiinnitetty lisäksi Eiran poijulta hylylle
lähtevään köyteen. Nyt tämä hylylle
johtava köysi katkesi. Kokoonnuimme
laivan kannelle. Erilaisia ehdotuksia
sateli. Eiran sijainnista oli edelleen
jonkinmoinen käsitys Orbiitiin nähden.
Kohteemme oli kuitenkin sen verran
syvällä, että hylyn etsintä tulisi
olemaan meren pohjalla hankalaa.
Mietittiin kuinka sukelluksia ylipäätään
päästäisiin tänään jatkamaan. Ilman
köyttä hylyn löytyminen olisi aika
tavalla sattuman kauppaa. Lopulta
tuntui löytyvän ratkaisu. Ehdotettiin,
että yksi
pari
menisi
laivan
ankkurikenttiä pitkin alas ja naruttaisi
itsensä siitä kompassisuunnan avulla
Eiralle. Hylyn löydyttyä pari lähetettäisi
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Katin ilme kertoo paljon. “Noinko paljon sitä etappia olisi taas tulossa tällä
suunnitelmalla...” Kuva Hannu Kariheimo.
dekopoijun
pintaan.
Ilta
alkoi
hämärtyä. Ensimmäisenä parina
veteen lähti Reima Mäkiranta ja Marko
Niemelä. Pari hyppäsi laivasta ja
annettuaan merkin he sukelsivat
ankkurikettingiltä meren pinnan alle.
Me muut jäimme jännittyneinä
odottamaan.
Meren pinnassa kettingin tuntumassa
näkyi sukeltajien ilmakuplia, mutta ei
kulunut kuin tuokio kun pintaan nousi
kaksi sukeltajaa. Mitäs nyt? – Matko
huusi vedestä, että heiltä oli jäänyt
narukela matkasta. Tämän huomattuaan parivaljakko oli kahdenkymmenen metrin syvyydessä kääntynyt
takaisin kohti pintaa. Ensimmäinen

yritys Eiralle pääsemiseksi ei ollut
onnistunut.
Sitten matkaan lähti seuraava
sukelluspari.
Minuutit
kuluivat.
Odoteltiin lisää... Kymmenen minuutin
kuluttua laivan keulan oikealle
sivustalle meren pinnalle nousi poiju.
Sovittu merkki oli saatu, Eira oli
löytynyt. Mutta mitä kummaa – poiju
ajelehti Orbiitin rinnalle ja lipui pikku
hiljaa
laivan
kyljessä
olevien
sukellustikkaiden
ohi.
Sukellusvarusteissa ollut matkanjohtajamme
Marko
hyppäsi mereen ja lähti
noutamaan poijua. Meren pohjasta oli
laskettu dekopoiju pinnalle ilman
narua. Vähän ajan kuluttua pintaan
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nousi sitten toinen poiju, johon oli
sukeltajien toimesta kiinnitetty naru.
Nyt pääsi kolmas sukelluspari
lähtemään Eiralle köysi mukaan.
Kymmenen minuutin kuluttua oli
meidän
vuoromme
sukeltaa.
Hyppäsimme mereen ja lähdimme
köyttä pitkin alas. Kello oli 19:45. Jo
muutaman metrin syvyydessä oli
pimeää. Sytytimme lamput palamaan.
Laskeutuessamme vastaamme tulivat
jo
hylyllä
käyneet
sukeltajat.
Jatkoimme kohti meren pohjaa.
Hetken päästä edessämme oli Eira.
Opasköysi oli sidottu laivan peräosan
kaiteeseen.
Kiersimme
laivan
peräosaa. Tutkimme laivan kantta.
Peräkannella oli osittain mutaan
hautautuneena valtavan suuri potkuri
– olisiko ollut varapotkuri. Laivaan
kiertäessämme oli yllättävää nähdä,
että meren pohja oli täällä hyvin
lähellä laivan parrasta. Vesi oli
kirkasta – näkyvyyttä oli viitisentoista
metriä.
Veden
lämpötilaksi
sukellustietokone näytti +4 astetta.
Suoranousuajan lähetessä loppuaan
otimme suunnan nousuköyden luo.
Matti irrotti sen laivan kaiteesta ja niin
aloitimme verkkaan nousun tulosuuntaamme kohti meren pintaa.
Nousu sujui ongelmitta. Ilta oli ollut jo
lähteissämme muuttumassa yöksi.
Nyt vedessä oli koko matkan niin
pimeää, että oman syvyyden tason
muutoksia saattoi seurata sukellusparin valoja katsellen tai syvyysmittarin lukemaa seuraten. Köydestä
ei ollut apua. Tulipa taas harjoiteltua
välivedessä meren pintaan nousemista. Etappipysähdysten jälkeen
nousimme pinnalle. Kummallakin oli
hyvä
mieli.
Pääsimme
kuin

pääsimmekin tekemään Eiralle toisen
sukelluksen.

Illanviettoa Orbiitilla
Heti kohta noustuamme Orbiit alkoi
kelata ylös ankkurikettinkiä. Matka
kohti seuraavaa yöpymispaikkaamme
alkoi. Riisuttuani laitoin pukuni
kuivumaan laivan komentosillalle
johtavien
tikkaiden
kaiteelle.
Lamppuni
akku kaipasi
tässä
vaiheessa lataamista. Alakannella
vuoteiden välissä olevien pistorasioiden joukosta löytyi vielä vapaa
paikka yhdelle laturille.
Nyt oli iltaruokailun aika. Juttua piisasi
iltapäivän kommelluksista. Oli sinänsä
aika hauska juttu, että hylyn löytäneet
olivat tehneet juuri niin kuin sovittiin.
He olivat lähettäneet poijun meren
pinnalle. Siihen ei tosin ollut kiinnitetty
narua, mutta eihän siitä oltu mitään
puhuttukaan. Narun puuttumiseen
taisi syvyyshumalalla olla osuutta.
Keskusteluja ja sukelluskertomuksia
kuunnellessa oli tälläkin kertaa
tilaisuus
myös
oppia
toisten
kokemuksista. Mieleeni jäi etenkin
Reiman kertoma juttu Park Victoryn
uumenissa tapahtuneesta seikkailusta.
Kannettavat mikrotietokoneet olivat
jälleen kovassa käytössä ruokasalin
pöydällä. Sukelluksen suunnitteluohjelmat olivat itselleni uusi tuttavuus.
Ohjelmien avulla saattoi laskea
etappiaikoja erilaisia nitroksiseoksia
käytettäessä. Ohjelmista saattoi myös
seurata typen kertymistä kehoon
sukellusprofiilin
eri
vaiheissa.
"Dekoplannerit"
tuntuivat
varsin
käteviltä apuvälineitä.
Yksi
tämänkin
illan
ohjelma-
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numeroista oli saunominen. Sauna
tuntuu sukelluksien jälkeen jotenkin
tavallistakin paremmalta. Löylyn
heiton lomassa keskusteltiin myös
seuraavan päivän sukelluskohteesta
S/S Wasasta. Tämä oli yksi kaikkein
hienoimmista
käymistäni
hylkykohteista. Ensimmäisen reissuni tein
Waasalle heinäkuun puolivälissä.
Hylyllä oli tuolloin ollut yli 20 metriä
vaakanäkyvyyttä. Hyvä näkyvyys
tarjosi
erinomaisen
tilaisuuden
hahmottaa laivaa ja sen rakenteita.
Odotukset
seuraavan
päivän
kohteesta olivat varmasti monella aika
korkealla.

hätää – laivan käännettiin ja
ankkuroitiin likipitäen poijuun kiinni.
Etukäteen oli sovittu, että matkaan
sukeltamaan
lähdetään
noin
kymmenen minuutin välein. Pieni
väliaika
olisi
tarpeen,
ettei
etappipysähdyksissä tulisi ruuhkaa.
Matin ja minun osakseni tuli sukeltaa
viidentenä parina. Olimme yhdessä
sopineet, että kiertäisimme hylyn
peräosaa. Perässä laivan kannella
edelleen kaikenlaista roinaa ja muuta
mielenkiintoista tutkittavaa. Meitä
edeltävän parin lähdettyä pääsimme
hetken odottelun jälkeen sukeltamaan. Pinnalta lähdettyämme
minulle tuli yllättäen ongelmia kuuden
metrin jälkeen vasemman korvan
paineentasauksen kanssa. Masan
katsoessa näytin, että pidän tämän
pinnan tason. Matti jäi odottelemaan
hieman alemmaksi. Nousin vähän ja
sain korvan joten kuten auki. Pääsin
varovasti hivuttautumaan alaspäin.
Niin matka kohti meren pohjaa pääsi
jatkumaan.
Waasalle johtava köysi oli kiinnitettynä
laivan partaan lähettyville perästäpäin
katsoen
vasemmalle
sivustalle.
Paikka on helppo löytää. Lähdimme
kiertämään laivan peräosaa. Hylyssä
oli kosolti luukkuja ja onkaloita, joista
oli kiva kurkistella lampun valossa
laivan sisälle. Vastaamme tuli myös
alaosa
katkenneesta
paksusta
puisesta mastosta. Jonkin matkaa
edettyämme löysin kannelta rojun
joukosta vanhan pullon. Pullossa oli
vielä korkkikin tallella, etikettiä ei tosin
ollut enää näkyvissä. "Aarteemme"
laitettiin Matin keräilypussiin.
Keskittyminen yhteen laivan osaan oli

Sukellukset S/S Wasalle
S/S Waasa sijaitsee Eiran tavoin
avomerellä. Laiva on rakennettu
1880-luvulla ja se on uponnut jostain
syystä
avomerelle
1900-luvun
alkupuolella. Syvyyttä hylyn kannella
nousuköyden tuntumassa ja laivan
peräosassa on 40–42 metriä. Laivan
keulaa kohti edettäessä laskeudutaan
alaspäin aina 50 metrin syvyyteen asti.
Hylky on ehjä ja se on meren pohjalla
oikein päin – se on koko lailla selkeä
kohde sukeltaa. Suurimmalle osalle
mukanaolijoista hylky oli lisäksi ennen
kokematon sukelluskohteena. Hylyllä
ei loppujen lopuksi vielä kovin moni
ihminen ole entuudestaan käynyt.
Herättyämme oli aamiaisen jälkeen
vielä muutaman tunnin ajomatka
kohteelle. Päivä alkoi hienosti, sillä
aurinko paistoi ja oli varsin tyyntä.
Orbiitin kipparilla oli GPS:llä tarkat
koordinaatit hylystä. Itse asiassa
ajoimme suoraan hylyn yläpuolella
olevalle
poijulle
–
tarkemmin
sanottuna poijun päälle. Mutta eipä
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Jälleen kerran perusasioiden äärellä. Orbiitin ruoka on aina maistuvaa ennen
sukelluksia, sukellusten välillä ja tietysti jälkeen. Kuva Hannu Kariheimo.
hyvä ratkaisu. Nyt oli mahdollisuus
pysähtyä
ja
tutkia
kulloinkin
näkemäämme mielenkiinnon kohdetta. Yhdellä sukelluksella hylystä saa
kuitenkin aina varsin rajallisen
käsityksen. Täytyy myöntää, että
neljänkymmenen metrin syvyydessä
huomaan
itse
syvyyshumalan
vaikutuksen myös ajatustoiminnan
hidastumisena. Arvata saattaa, että
myös havainnointi on jollakin tavalla
rajallista.
Pintaanlähdön hetki tuli tälläkin
kerralla nopeasti vastaan. Meren pohjalla veden lämpötila oli sukellustietokoneen mukaan +3 astetta.

Vaakanäkyvyyttä oli tällä kertaa 10
metriä. Sukelluksemme maksimisyvyydeksi
tuli
42
metriä.
Alttiinaoloaikaa oli kertynyt 16
minuuttia. Nyt oli aika lähteä
edessämme olevaa köyttä pitkin
paluumatkalle.
Nousu hylyltä sujui mutkattomasti.
Noustessamme tuli sukelluspareja
vastaan laskeutuessaan kohti meren
pohjaa. Pidimme 30 ja 20 metrin
kohdalla minuutin mittaisen "deepstopin" kuten aiemmillakin sukelluksillamme. Etappeihin saavuttuamme
oli siellä odottamassa muitakin
sukeltajia. Tapasimme myös Jani
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Sarlan parinsa kanssa. Olin Janin
lähtiessä sanonut, "että dekoissa
tavataan", vaikka hän lähtikin reilu
parikymmentä minuuttia aiemmin. Ja
niin sitä sitten tavattiin. Etappiaikojen
umpeuduttua nousimme ylös pintaan.
S/S Wasalla käynti oli onnistunut
mukavasti.

ajomatkan
ohitimme
Porkkalan
niemen edustalla olevan majakan.
Aurinko paistoi sen verran lämpimästi,
että laivan kannella saattoi ottaa
aurinkoa kotimatkan edetessä.
Merellä sukeltamisessa on oma
viehätyksensä. Tälläkin reissulla
saattoi kokea sitä yhteen hiileen
puhaltamista, joka jättää jälkeensä
mukavia muistoja onnistuneista ja
hauskoista sukellusretkistä.
Viikonloppureissumme oli järjestelyiltään kaikin puolin onnistunut.
Pääsimme
sukeltamaan
varsin
mielenkiintoisille kohteille. Mukaan oli
sattunut myös koko joukko mukavia
ihmisiä, sukeltajia. Uskon, että minä ja
varsin moni muukin jää odottamaan
seuraavaa kevättä ja uusia Orbiitilla
tehtäviä sukellusreissuja.

Kaikki hyvä päättyy aikanaan
Pääsimme
kohta
sukeltamisen
jälkeen taas ruokapöytään. Merellä
reissatessa tuntuu olevan pohjaton
ruokahalu. Orbiitilla on kaiken lisäksi
hyvä ruoka. Ruokailuajat oli laivalla
ajoitettu ryhmämme sukelluksien
tahtiin. Ruokalista oli vesihenkisiin
harrastuksiimme
varsin
hyvin
soveltuva.
Yhden aikaan iltapäivästä kaikkien
sukellukset oli Waasalle suoritettu.
Tukialuksemme nosti ankkurinsa ja
paluumatkamme kohti Helsinkiä alkoi.
Edettyämme merellä noin tunnin

Jouko Jousea

Välillä oli tikkailla oikein jono poikasta, jotta pääsisi taas nopeasti syömään. Kuva
Hannu Kariheimo.
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Merireissu 22.8.2003 - 24.8.2003
Elokuun 12. päivänä kuluvaa vuotta
töihin tultuani havahduin Reiman
sähköpostiin, jossa sanottiin että vielä
olisi
kolme
paikkaa
vapaana
myöhemmin järjestettävään sukellusalus
Orbiitilla
tehtävään
Suomenlahden merireissuun. Luin
postin muutamaan kertaan läpi ja
päätin yrittää osallistumista. Soittelin
ensin
paremmalle
puoliskolleni
Päiville Mikkeliin ja houkuttelin tämän
mukaan reissulle turistiksi. Seuraavaksi sovin kissan hoidosta reissun
ajaksi ja päättelin, että kammiolta
varmaan löytyy minullekin sopiva
pullo, liivi ja muut rensselit, ja päätin
vuokrata
märkäpuvun
Tammersukelluksesta. Sen jälkeen soitin
Reimalle, mutta kuinka ollakaan,
puhelimessa selvisi, että reissu oli
suunnattu lähinnä kokeneille P1:lle ja
P2-oppilaille, mutta onneksi Reima oli
silti halukas ottamaan minut mukaan
vaikka olen kevään tuore P1sukeltaja, eikä minulla ole kurssin
avovesisukelluksia
enempää
sukelluskokemusta alla.
Muutamaa
viikkoa
myöhemmin
perjantaina kaikki oli valmista lähtöön.
Olin muutamaa päivää aiemmin
saanut kyydin järjestettyä mukaan
tulevan Jari Leppäkosken autoon ja
haalinut tarvittavat tavarat mukaani.
Ajoimme suuremmitta ongelmitta
Helsinkiin Sompasaareen, jossa olikin
valmiina jo melkein kaikki muut
osallistujat. Heitimme tavarat kannelle
ja pidimme alkupalaverin, jossa
jokainen lähtijä esittäytyi. Reissulle oli
lähdössä 16 matkustajaa: Reima

Mäkiranta, Mersalon Jaakko ja Elli,
Laura Oikari, Jari Leppäkoski, Antti
Nissinen, Ari Tauschi, Tero Malinen,
Henri Hakala, Emilia Kalliomäki, Ville
Viljanmaa, Antti Suutala, Maare
Siukola,
Päivi
Paavilainen
ja
allekirjoittanut. Lisäksi laivalla oli
miehistönä kapteeni perheineen,
perämies ja kokki.
Palaverin jälkeen läksimme laiturista
ja
suuntasimme
ensimmäiselle
kohteelle, joka oli vuonna 1862
valmistunut ja 1989 toimintansa
lopettanut Söderskärin majakka.
Saimme sukellusvarusteet toimintakuntoon vasta hämärän koittaessa ja
mereen
hyppäsi
pimeyden
ja
merisairauden takia ainoastaan kolme
2-3:n
hengen
sukellusryhmää.
Allekirjoittaneelle kokemus oli aika
huima, sillä kohtuullisen merenkäynnin, ensimmäisen merisukelluksen ja pimeyden lisäksi tunnelmaa
kohotti
sukellusseurani
innokas
keskinäinen sanailu juuri ennen
veteen pulahtamista. Sukellus sujui
kuitenkin
meidän
osaltamme
ongelmitta ja se oli erittäin onnistunut
ensisukellus
minulle. Löysimme
pimeydessä luodon jonka edustalla
sukelsimme n. 15 metriin ja siirryimme
sitä pitkin ensin vasemmalle ja sitten
takaisin.
Noustuamme
vedestä
takaisin laivalle kuulimme kannella
myös hieman toisenlaisia sukelluksia
kun Jarin porukka ei ollut löytänyt
pohjaa sukelluksellaan ollenkaan ja
Reima ja Jani olivat tehneet hieman
tahatonta kartoitusta luodon takana
niin etä heitä piti mennä sieltä
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kumiveneellä hakemaan.
Ensimmäisenä iltana olimme kaikki
aika väsyneitä ja ainakin minä menin
nukkumaan melko hyvissä ajoin
hieman ennen aamukahta, jotta olisin
pirteä ja innokas kohtaamaan toisen
sukelluspäivän.
Lauantaina
suuntasimme
heti
aamusta 1943 uponneelle kolmessa
osassa olevalle Raimo Ragnarnimiselle hylylle. Tällä sukelluksella oli
kaikki kynnelle kykenevät mukana ja
jännitys
oli
huipussaan,
kun
pujottauduin
jo
toista
kertaa
märkäpukuuni tällä reissulla ja
valmistauduin olemaan kolmantena
jäsenenä Jarin ja Suutalan Antin
sukellusporukassa. Kokemus olikin
upea, sillä en ollut ennen sukeltanut
hylyille. Ainoastaan märkäpuvun alle
hiipivä kylmyys hieman verotti
sukellusnautintoani,
mutta
ei
vaikuttanut sukelluksen pituuteen tai
laatuun millään lailla.
Iltapäivällä suoritettiin vielä toinen
sukellus samaiselle kohteelle, johon
en märkäpuvulla sukeltamisesta
johtuneen
uupumukseni
takia
osallistunut, mutta käsittääkseni myös
se sukellus oli kaikkien sukeltajien
osalta ollut onnistunut.
Illalla
suuntasimme
laivalla
rauhalliseen
poukamaan,
johon
ankkuroiduimme ja laitoimme saunan
päälle, josta ainakin minä ja Jaakko
hyppäsimme mereen vilvoittelemaan,
grillasimme
makkaraa
joimme
oluitamme, ihailimme Jaakon ottamia
vedenalaisia
kuvia
kannettavan
näytöltä ja ihailimme kuin tilauksesta
hävinneiden pilvien paljastamaa
tähtitaivasta yläkannella myöhään
yöhön.

Seuraava aamu valkeni melko
sateisena
ja
ankeana
kuten
edellinenkin, mutta tästä lannistumatta käynnistimme laivan moottorit
aamuseitsemältä ja porhalsimme
toiseksi viimeiselle kohteelle, vuonna
1981 Chrysant-hylylle, jonka jätin
niinikään sukeltamatta uupumuksen
takia ja istuin turvallisesti kajuutassa
pelaamassa Yatzya ja Scrabblea
Päivin ja Ellin kanssa.
Iltapäivällä lounaan jälkeen olimme
suuntaamassa
1961
uponneen
Coolaroon hylylle, kun saimme tiedon
että sillä paikalla oli samaan aikaan
tapahtumassa jotain merentutkimustoimintaa. Tämän takia teimme
pikaäänestyksen, ja sen tuloksena
käänsimme äkkiä kokan kohti
hylkypuistoa joka ei myöskään ollut
kovin kaukana.
Hylkypuisto olikin sitten ainakin
minulle se ikimuistoisin sukellus. Olin
Reiman parina ja menimme veteen
viimeisinä
kaikessa
rauhassa.
Pohjalla oli 1700-luvulla uponnut
Kronprins Gustav Adolfin hylky ja
sinne oli rakennettu kätevä reitti
vetämällä pohjaan naru. Narun
varrella oli havainnollisia kylttejä,
joissa kerrottiin tietoa laivasta ja sen
eri osista. Tätä kokemusta ei edes
raikkaan viileä 3 asteen vesikään
haitannut sillä puisto oli todella hieno
ja näkyvyyttäkin oli pohjassa pitkälti
toistakymmentä metriä.
Vedestä
noustuamme
söimme
viimeisen päivällisen ja ajoimme
samalla
takaisin
satamaan
Sompasaareen,
jossa
purimme
tavarat, otimme loppuvalokuvan ja
suuntasimme kaikki tahoillemme
väsyneinä
mutta
onnellisina
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onnistuneesta reissusta.
Reissusta jäi erittäin hyvä maku, sillä
kohteet olivat laadukkaita, seura
hyvää ja muistoksi jäi paljon hyviä
sukellus- ja muita muistoja ja nippu
valokuvia.

Tom Artell

Jaakon makkara on valmis. Pikkasen seinappia päälle ja nam!
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Räpyläuimareiden 103 km uskomattoman ylelliset vuotuiset kuohuviinijuhlat!
Juhlat tuntuvat paranevan vuosi
vuodelta. Kauanko tämä voi jatkua?
Kuinka hauskaa yleensä voi olla?
Kauanko meidän kuntomme riittää
näihin otatuksiin? Vai pysymmekö me
sittenkin uimalla juhlien kehityksen
edellyttämässä kunnossa? Uintimäärää pitää vissiin taas nostaa – kaiken
varalta.
Juhlien isänniksi olivat tänä vuonna
lupautuneet Päivi ja Ari Kärkkäinen.
Kutsut olivat tulleet hyvissä ajoin, ja
salaperäisyyttä lisäsi tieto yhteiskuljetuksesta johonkin tuntemattomaan, Hämeenkyrön takamailla
sijaitsevaan juhlapaikkaan.

lopullinen jako vahvistettiin matkalla.
Perillä Hämeenkyrössä vastassa oli
Ari, ajallaan kuten mekin. Pihahalaukset rutistettiin ja tervetulomaljat
kohotettiin Järvenkylänjärven rannalla
Kärkkäisten
kesänviettopaikan
pihamaalla.

Syvä sininen vs. pitkä punainen
Päivin kilpailullinen ohjelmaosuus
käytiin Jari-vetoisien joukkueiden
”Syvä sininen” (Jari P-Tuula -LeenaSakari-Petri) ja ”Pitkä punainen” (Jari
R . -A nne-Marj aana-Matti -Mark o)
välillä.
Isännät olivat vaivojaan säästämättä
tehneet
monipuolisen
kilpailuohjelman, johon kuului seuraavat
osiot:
1. Paljonko on paljon (etäisyys
laiturilta saareen yms.)
2. Maantietoa
(sana-arvoituksia
vuoren päältä)
3. Ammuntaa ja hirnuntaa (ilmapistooliammunta)
4. Eläimiä
ja
kasveja
(sanaarvoituksia)
5. Kestävyysjuoksu
(räpyläviesti),
(kuva)
6. Yleistietoa (sana-arvoituksia)
7. Kasvien keräys ja tunnistus
(sesongin kukkivat pihakasvit)

Bussiemäntä nimeltä Jari
Vanhan kirkon edestä kapusimme
sunnuntaina heinäkuun 27. päivänä
yhden maissa joukolla pikkubussiin.
Matkan aikana käytössämme oli
bussiemäntä, joka suoriutui vaativasta
tehtävästään moitteettomasti. Tosin
takapenkkiläisten arvelujen mukaan
emännän meikkipussi sisälsi Gilletten
tuotteiden
ohella
ainoastaan
suksivoiteita. Toivotettuaan tulijat
tervetulleiksi hän järjesti isäntien
kuohuviinitarjoilun, joka sai matkan
sujumaan yhä rattoisammin (kts
kuva).
Kun matkalla Ylöjärveltä otettiin
mukaan Petri, päästiin suorittamaan
ensimäistä tehtäväosuutta. Bussiemäntä oli alustavasti jakanut uimarit
kahteen
joukkueeseen,
joiden

Kilpailu oli kovaa kahden tasaväkisen
joukkueen välillä. Lopulta kuitenkin
punainen veti pidemmän korren
kestävyysjuoksussa sekä viimeisessä
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kasvien
keräysja
tunnistustehtävässä ja karkasi voittoon ja
kirjapalkinnoille.
Ruokailua
pohjustettiin
Päivin
jakamien snapsilasien jaolla, jäisen
aineen täytöllä ja tyhjennyksellä.
Ruoka katettiin pilveilevästä taivaasta
huolimatta pihamaalle. Sopivasti
saatiinkin illan ainoa kuuro ripauttamaan vettä salaatin kostukkeeksi.
Tarjolla oli savusiikaa ja lihavartaita,
viinivalikoima oli mittava (kuvassa
vain toinen pöytä).
Ruokailun
jälkeen
suoritettiin
kuvitteellisten Top-Sport Oy:n lahjoittamien lahjakorttien arvonta. Naisten
voittajaksi leivottiin Anne ja miesten
voittajaksi muistellaan TAAS Petriä.
Näitä lahjakortteja ei lopulta tänä
vuonna saatukaan, mikä selvisi vasta
juhlien jälkeen. Onnittelut silti
virtuaalivoittajille.
Naisten saunoessa miehet ottivat
mittaa toisistaan mölkkyottelussa.
Miesten saunottelun yhteydessä
suoritettiin
lyhyt
kuntouinti
ja
varmistettiin
joukolla
etäisyys
lähisaareen. Iltapalalle kokoonnuttiin
pihaan rakennettuun kotaan. Tarjolla
oli lisäksi viiniä ja olutta sekä
kotalaulua. Ulkona esitettynä tuo
moniääninen laulu olisikin ollut
varmasti Geneven naapuruussuhteita
koskevien sopimusten vastaista.
Bussi
saapui
turhan
aikaisin
juhlatuulisten vieraiden mielestä. Noin
puolen tunnin viivyttelyn ja kiitospuheiden jälkeen bussi viimein
starttasi laulukirjojen ja eväsviinien
kanssa (kuva sensuroitu).

kuin monet kerrat, ja niin oli ansaitut
krapulatkin aamulla. Huonoa oloa
mitataan nykyisin kansanedustaja
Halmeen asteikolla, jolla asiallinen
krapula tarkoittaa kolmea kuukautta
teholla ja vähintään puolen vuoden
jälkikuntoutusta.
Kauden
lujasti
kuntoilleet selvisivät ilman ihmeempiä
seurauksia,
mutta
vähemmän
kuntoilleet ja avecit eivät tietysti
päässeet näin vähällä.
Seuraavassa taulukko vuoden aikana
uiduista matkoista:
Kaudella 2003 uidut kilometrit:
Petri 142 km
Jari R 103 km
Sakke 100,1 km
Matti 70 km (karkea arvio)
Jari P 46 km (Annen tulokseen
suhteutettu tuntuma)
Ari 31 km
Marko 10 km (varovainen muistelu)
Tuula 82,5 km
Anne 45 km
Päivi 31 km

”Tahtoisin olla enemmän kuin
olen…”
Kausi 2004 vaatii ja antaa taas
enemmän. Ensi vuonna tavoite 104
km ja juhlalippu (avec) edellyttää
vähintään puolet tavoitteesta, eli 52
km. Ensi vuoden uusiksi juhlaisänniksi
lupautuivat Anne ja Jari Paavilainen.
Nyt
kaikki
vanhat
ja
uudet
räpyläuimarit altaalle kuntoilemaan
kohti seuraavaa koitosta.

Sakke ja Jari

Halmeen mitalla
Vanha kirkko oli jälleen paikallaan niin
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Menomatkalta bussissa. Kuva Jari Rinkinen.

Ruokailuidylliä. Kuva Jari Rinkinen.
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Räpyläjuoksun kiihdytys. Kuva Jari Rinkinen.

Kodassa lauletaan. Kuva Jari Rinkinen.
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Morjes Manse
sukellus oli tulossa. Vajaan tunnin
ajelun jälkeen saavuttiin hylyn
lähimaisemiin. Tarkka paikannus oli
suunniteltu tehtäväksi GPS:llä, mutta
patterien pettäessä alettiin hylkyä
etsiä kaiulla, tuurilla ja kaukaisilla
maamerkkeillä. Noin puolen tunnin
arpomisen jälken kumma möykky
seisoi kaiun näytössä noin 50 metrin
syvyydessä. Koko valmistelujen ajan
ilmapiiri oli hieman tyyliin: etsitään se ,
mutta keli lienee taas liian kova
sukeltamiseen. Lopuksi päätettiin
sukeltaa, "jos et halua taikka tunne
oloasi varmaksi voit kieltäytyä
enempiä selittämättä", vuoropuhelujen jälkeen. Heitimme oletetulle
sijainnille sateenvarjoankkurin köydellä ja reilulla poijulla varustettuna.
Nousu/laskuköyteen
kiinnitettiin
dekotrapetsi varahappineen.
Kun kaikki varusteet oli päällä
hyppäsimme rivakassa tahdissa
veteen virran ja aallokon takia.
Kovemmalla kelillä meillä on tapana
kiinnitellä kaikki tarvittava jo veneessä
istuessa. Myös dekosäiliöt. Niin
sukellusryhmä koostui tällä kertaa
seuraavista: Björn Forshei, Öystein
Mehus (tuntee myös antamani nimen
Mr. Juicy) ja minä. Venemiehenä
taisteli Roger Dahlgren. Aallokon
voima tuntui jo huomattavasti
kovemmalta lähituntumalla. Kuittausten jälkeen tipautimme dekotrapetsille
6m syvyyteen pikaista turvatarkastusta varten. Perillä alhaalla köyden
päässä olimme noin 3 minuuttia
myöhemmin. Köyden heitto osoittautui
täydeksi napakympiksi; keskellä

Elämän meno norjanmaalla jatkuu
vanhaan tyyliin. Syksy, talvi ja myrskyt
varmasti pian tulossa. Viimepäivinä
olen innokkaasti odotellut RRDC:n
Norjan
iskuryhmän
saapumista
muutamaksi päiväksi kanssamme
luttaamaan. Taitavat juuri nyt pakkailla
kamojansa; niin omiaan kuin minun
heille mukaan "tuliaisiksi" järkkäämiäni. Tämän o-renkaan ilmestyessä
lienee jo muutama yhteinen sukellus
takana ja vauhti päällä.
Sukeltaminen on saanut suhteellisen
laajalti uutta potkua lomakausien ja
kesän väistyessä pois tieltä. Nyt
onnistuu heliuminkin hengitys hyvässä
seurassa taas viikoittain ilman
suurempia houkutteluja.
Tämän kertainen "raporttini" tulkoon
7.10. tehdystä sukelluksesta Sandeid
hylylle avomerelle. Tämä hylky on ollut
aikaisemmin
sukelluskiellossa
armeijan alueella sijaintinsa vuoksi.
Nykyään riittää ilmoitus sukellusaikeista Stavangerin museolle, raportti
konttorirotille ja lupaus hyvistä
tavoista. Höyrylaiva Sandeid upposi
kuulemma joskus 50-luvulla kovassa
myrskyssä
vieden
mukanaan
ihmishenkiä ja lastina olleita sikoja
(kiinnostuneille
linkki:
http://
aft enbl a det. n o/ nyheter / l oka l t/
article.jhtml?articleID=104232).
Tälle kohteelle sukeltaminen on aina
ollut
vaikeata
arvaamattomien
sääolosuhteiden vuoksi. Allekirjoittanutkin on muutaman kerran ollut
paikalla veneessä matkalla kun
suunnitelma B on jouduttu ottamaan
käyttöön eli minulle neitseellinen
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laivaa reunakaiteen vieressä kannen
puolella. Olimme sopineet Öysteinin
uivan kärjessä koska hänellä oli tältä
hylyltä laajin kokemus. Matkalla kohti
hylyn ahteria alkoi säätilan todellisuus
iskeä tajuntaan. On ehkä vaikea
uskoa tarinoita aallokon heittelystä
noin 50 metrin syvyydessä, mutta
tämä oli tällä kertaa täyttä totta.
Jälkeenpäin kertoi venemiehenä
toiminut Nojanmeren ekspertti Roger
kokemuksiemme
todennäköisesti
johtuneen muutamaa päivää aikaisemmin ulkona rannikolta riehuneesta
kelistä. Hylkyä kierrettiin erittäin
rauhallisesti liikkuen. Näkyvyyttä oli
vain noin 8-10 metriä ja vesi mukavan
12 asteista. Laivan kannella olleiden
lukaalikäytävien läpiuinti tuntui lähinnä
kuse….lta pikku jurrissa ravitsemusliikkeen vessassa korjailua tyyliin:
oikea, vasen, ylös, alas ja korjaa
kokoajan hakkaavan aaltoimpulssin
takia. Paljon isoja merikaloja ihmetteli
vierailuamme. Itse tunsin stressitason
pikku hiljaa nousevan kun mietiskelin
tulevaa matkaa takaisin pinnalle.
Hengityskaasuna meillä oli liiankin
tuhti TX 18/45 (lähinnä B suunnitelmien takia) joten hikikarpaloita ei
voi
kaasun
piikkiin
laittaa.
Sandeidhylyn vessojen ja buffetin
kahvitteluastioiden tarkemman tarkastelun jälkeen alkoi pohja-aika (25min)
käydä
vähiin. Aloitettiin nousu.
Ensimmäinen 10 metriä 40 metrin
syvyyteen meni mukavasti, mutta
sitten alkoi hapuilu. Referenssinä
käytimme kokoajan samaa nousu/
laskuköyttä. Köyden kehveli kun vain
heilui ylös ja alas sekä lisäksi kovasti
sivuille. Kiintopisteen löytäminen ja
pitäminen oli hankalaa. Sokkonousua
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auttoivat pienet partikkelit vedessä,
mutta kunkin vuorollaan tarkastaessa
lampullaan köyden ja muiden sijaintia
hävisi katsekontakti hetkeksi. Tietysti
yritimme olla tarkkoina lamppujen
suuntaamisessa.
Tilanne
jatkui
toistuvana syvyyden ja ajan tarkastamisena aina 21 metrin kaasunvaihtoon asti. Tällöin olimme jo vähän
aikataulusta jäljessä. Kaasunvaihdon
jälkeen (21m/ 5min) tuntui nousu
jotenkin
helpommalta;
ehkä
muutaman minuutin pikakertauksen
takia. Kuudessa metrissä vaihdoimme
hapelle ja asetuimme dekotrapetsin
ympärille. Trapetsi klikattiin irti
nousuköydestä ja aloitimme jäniksinä
matkustamisen virran mukana. Tässä
vaiheessa oli aivan selvää, että
pinnalla oli keli ainakin tuplasti
kovempi kuin aikaisemmin. Tankoon
kiinnitetyt pullot saivat aika kovaa
röykytystä terveisinä pinnalta. Kovin
lähelle häkkyrää ei mieli tehnyt uida
pullojen heiluessa villisti. Pintauduttuamme alkoi veneen odottelu.
Kovassa aallokossa ei Roger voinut
ajaa venettä lähelle törmäysvaaraan
vuoksi, joten hän heitti köyden poijulla
varustettuna. Seuraillessani ensimmäisenä yrittävän Björnin yrityksiä 1-5
pidin itseni hivenen negatiivisenä
etten joutuisi täydellä teholla aaltojen
heiteltäväksi ja jatkoin happen
nautiskelua. Huudoilla hoidettua
keskustelua oli melkein mukavaa
seurailla. Viimeisenä haettiin Öystein
jo melko kaukaa pois ajautuneena.
Opettavainen ja sopivasti nöyryyttävä
reissu.

Asko
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Sähköpostiosoitteet

Eipä jaella spämmääjien iloksi
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Tärkeitä puhelinnumeroita

Ei jaella julkisesti
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puhelin kotiin, töihin ja gsm

Ei jaella julkisesti
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Ei jaella julkisesti
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2
Ellei vastaanottajaa tavoiteta,
pyydetään O-Rengas palauttamaan osoitteeseen
Heidi Hakari
Mutkakatu 17 A 3
33500 TAMPERE

Tämä alus on tarjonnut tänäkin kesänä monenlaisia kokemuksia ja jopa seikkailuja.
Kuva Jaakko Mersalo, paikka hylkypuisto Helsingin edustalla.
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