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Tässä lehdessä mm.:
•
•
•

VUOSIKOKOUSKUTSU
TARINOITA LÄMPIMISTÄ JA
VÄHEMMÄN LÄMPIMISTÄ,

MUTTA VIRTAAVISTA VESISTÄ
VAPAASUKELLUSASIAA

•
•
•
•

KESÄLEIRITIEDOTE
SUOJA-ALUELUVISTA
LABORATORIOSUKELLUKSESTA
OSTAN JA MYYN PALSTA

Norjan valtuuskunta melkein virrattoman veden ääressä. Kuva Pekka Vaittinen
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Puheenjohtajan palsta
Kevät edistyy ja sukelluskauden alku
lähestyy kovaa vauhtia. Onneksi
meillä alkaa kammio-asiat olemaan
taas vaihteeksi kunnossa, kiitos sekä
talkooväen että erityisesti Ville
Viljamaan ja Henri Hakalan. Kammioasiaa löytyy lehdestä tuonnempaa.
Venemessuilta tehtiin seuralle myös
kalustotäydennystä kursseja ja introja
ajatellen. Taisipa siellä jokunen
seuralainen tehdä myös henkilökohtaista kalustotäydennystä.
Tapahtumakalenterissa on melko
lailla asiaa ja kannattaa laittaa itseään
kiinnostavat
tapahtumat
omaan
kalenteriin jo valmiiksi. Seuran
vuosikokus pidetään 3. huhtikuuta.
Veikkaukseni
on,
että
kesän
sukelluskaudesta
tulee
seuralle

todella aktiivinen.
Itse
palasin
juuri
pitkään
sunnittelemaltani sukellusmatkalta
Thaimaasta ja kirjoittelin siitä myös
matkakertomuksen. Poikamme Leo
suoritti tuolla matkalla PADIn Junior
OWD
kortin
ja
kiinnostusta
laitesukelluksen aloittamiseen ennen
15 vuoden ikää tuntuu olevan
muillakin. Kiinnostuksella odottelen
mitä
SUSL:n
NAUI-koulutusjärjestelmään siirtyminen tuo tällä
rintamalla.
Kevään odotusta,

Jari Leppäkoski

Kuva Jari Leppäkoski.
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Kevätkokouskutsu
Rauma-Repola Diving Clubin kevätkokous vuonna 2004 järjestetään
lauantaina 3.4.04 .klo 10:30 Tampereen uintikeskuksen kerhohuoneessa
nro 52. Käsiteltävänä asioina ovat tili- ja vuosikertomukset vuodelta 2003.
Tilaisuudessa on kahvi- ja munkkitarjoilu.Tervetuloa.

Rauma-Repola Diving Club ry
Sääntömääräinen kevätkokous
Kalevan uintikeskus
Klo 10:30

Esityslista
3.4.2004

1§

Kokouksen avaus

2§

Kokouksen järjestäytyminen

3§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4§

Esityslistan hyväksyminen

5§

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

6§

Päätetään tili-ja vastuuvapauden myöntämisessä asianomaisille

7§

Muut esille tulevat asiat

8§

Kokouksen päättäminen

Hallitus
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Koulutusuutisia
Morjensta vaan. Mitenkään valtavasti
ei ole sitten viime lehden tullut uutta
kerrottavaa, mutta tarinoidaan nyt
kuitenkin pikkuisen. Lähinnä juttua on
Jääsukelluskurssista sekä tulevasta
P1-kurssista. P3-kurssin aikataulusta
ja
organisoinnista
tiedotetaan
myöhemmin
postistuslistan
ja
nettisivujen kautta.
Jääsukelluskurssi onnistui aivan
valtavan hienosti. Silleen jännä kurssi,
että kaikentasoisia kommelluksia
’avovesileirillä’
tapahtui
käsittämättömän vähän. Ainoastaan
pari vuotavaa painemittarin letkua/
tiivistettä sekä lähes hypotermiaan
asti
jääpalallaan
kököttänyt
turvasukeltaja. (oli meinaan vilpoinen
3 tuntinen...). Kurssilaiset selvästi
suhtautuivat hommaan sen vaatimalla
vakavuudella ja toimivat kiitettävän
moitteettomasti koko tapahtuman
ajan. Valitettavasti seuramme hävisi
erittäin niukasti äärimmäisen tasaisen

osallistujakisan naapuriseuralle, eli
oppia tuli hakemaan RRDC:stä 3 ja
TaUrSu:sta 4 kurssilaista! Meidän
seurasta jään alle uskaltautuivat
Jouko Jousea, Ville Viljanmaa sekä
Antti Suutala. Onnea voittajille!
Kevään P1-kurssi lähestyy ja alkaa
7.4. keskiviikkona! Vielä (tätä
kirjoitettaessa) on paikkoja vapaana.
Eli nyt olisi hyvä mahdollisuus
harrastaa täsmämarkkinointia, että
saadaan kurssi täyteen. Yksi hyvä
tapa edetä, on ’unohtaa’ esim. orengas tai pari kuvaa viime kesän
sukellusreissuilta
työpaikan
kaffipöydälle
ajelehtimaan
sekä
puolihuolimattomasti
mainita
kopiokonejonossa, että ’mieluummin
olisin nytkin sukeltamassa’ tai jotain
muuta yhtä omaperäistä :-D
Tälläistä tällä kertaa

Reima

syökää kanaa... eiku...
MAKSAKAA JÄSENMAKSUT!!!
Jos sen sijaan et aio jatkaa enää
RRDC:n jäsenenä niin ilmoita minulle
niin vältyt jatkossa karhukirjeiltä ja
muulta spämmiltä.

Jäsenmaksuja on maksamatta vielä
erittäin paljon. Vanhan käytännön
mukaisesti minä ilmoitan Liittoon
(=SUSL) vain niiden jäsenten nimet,
jotka
ovat
maksaneet
jäsenmaksunsa. Liitto taas lähettää
Sukeltaja-lehden vain niille, joiden
nimen olen sinne ilmoittanut. Siis mitä
pikemmin maksat jäsenmaksusi, sitä
useamman lehden ehdit saada eli
saat enemmän vastinetta rahoillesi.

Jäsenmaksulappuhan siis oli edellisen
O-renkaan väliin niitattuna. Jos sitä
jostain syystä ei sieltä löytynyt niin ota
meikäläiseen yhteyttä.

Risto Esala
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Tervehdys norppaväki!!
pienimuotoinen
suunnitteilla.

Kevät
on
sujunut
hienosti.
Hiihtolomalla hallilla kävi arvatusti
kato ja samaan putkeen oli norpparalli
ja lasketteluretki, joten hallilla
polsikiminen on jäänyt vähälle, mutta
toivottavasti saadaan loppuukevääksi
vielä into päälle. Poikkeuksellisia
kertoja ei enää pitäisi olla paitsi
tietenkin pääsiäissunnuntai jolloin ei
ole reenejä.
Viimeinen harjoituskerta on näillä
näkymin 16.5. jolloin luvassa introilua
ja muuta mukavaa. Myös seuran oma

norpparalli

on

Eipä muuta kun aurinkoista kevättä
kaikille!

Laura &
kumpp.

Norpparalli
Olin
norpparallissa.
Sielä
oli
lastenaltaassa
uimalautoja
ja
ilmapalloja.
Sitten alkoi oikea kisa. Kivoipia
tehtäviä
oli
liukumäen
lasku,
kuusenmittaus ja kultaharkkojen
keräys.
Nukuimme Pohjoishaagan koulussa
ja kisa pidettiin Pirkkolan uimahallilla.
RRDC:stä oli mukana 8 norppaa ja 2
ohjaajaa. Mulla ainakin oli kivaa.

Paula Leppäkoski
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Kalusto
Uusi kammio on nyt pikkuhiljaa
valmistumassa käyttöönottokelpoiseksi. Kiitos talkoolaisille tyhjennysurakasta. Jos nyt kuitenkin kävi niin
että intoa käsillä tekemiseen riittää,
mutta et syystä tai toisesta pystynyt
osallistumaan siivoushommiin, niin ei
hätää. Tekemistä riittää vielä yllin
kyllin ennen kuin päästään juhlimaan
avajaisseremonioita. Hyllyjen teossa
on vielä työsarkaa kunhan saadaan
materiaalit kasaan. Jos siis sinulla on
mahdollisuus hankkia suhteellisen
puhdasta jätepuuta erikoisen halvalla
ellei peräti ilmaiseksi niin ota rohkeasti
yhteyttä allekirjoittaneeseen. Kysyttyjä
ovat etenkin kakkosneloset ja lankut.
Kammion
avainpolitiikka
tulee
olemaan seuraavankaltainen. Kaikki
halukkaat seuran jäsenet voivat ostaa
itselleen avaimen, joka kustantaa noin
5 €. Tällä avaimella aukeaa putkilukko
joka on upotettu kammion ulko-oven
ulkopuolelle.
Putkilukon
sisältä
paljastuu sitten avaimet, joilla pääsee
itse kammioon. Tämän avaimen
lisäksi on olemassa toinen avain,
hinta myös 5 €. Tämä ns. tekniikkaavain on tarkoitettu niille, joille ei
pelkkä
paineistettu
ilma
riitä
sukelteluun. Nitroksi- ja trimixsukeltajat voivat lunastaa tämän
avaimen, jolla aukeaa erillinen
komero, jossa on happipullot,
happipuhtaat tilpehöörit ja seuran
happianalysaattori. Avaimien hinnalla
katetaan putkilukon ja muiden muuton
kustannusten kuluja. Avaimet jaetaan
erillisessä tilaisuudessa kammion
käyttöönoton tietämillä. Näillä näkymin
tämä tapahtuu ehkä huhtikuun

puolella. Ilmoittelen siitä sitten
sähköpostin kautta.
Avaimien jaon yhteydessä on hyvä
tilaisuus sekä uusien että vanhojen
jäsenten käydä läpi pullojen täyttö ja
uuden täyttöpaikan toimintatavat.
Koostan siihen mennessä pienen
tietopaketin
vielä
siitä
mitä
vaatimuksia Painelaki, nuo iki-ihanat
EU-direktiivit, ja kaiken maailman
muut säädökset asettavat yksittäiselle
täyttäjälle ja mitä hengitysilmasäiliön
täytössä tulee huomioida. Tekniikkaavaimen lunastamisen edellytyksenä
on, että sopivat kurssit on käyty ja että
on seuran
Tekniikkasukellusvastaavan Marko Niemelän siunaus.
Lopuksi vielä aivan muuta asiaa. Näin
sukelluskauden alussa on loistava
tilaisuus hieman huoltaa omia
varusteitaan. En itse todellakaan tiedä
miltä alentaja näyttää sisältä enkä
suosittele sen roplaamista kenellekään, joka ei tasan tarkkaan tiedä
mitä tekee. Niiden huollot on paras
jättää ammattimiehille. Mutta helppoja
hommia ovat ainakin seuraavat.
Annostaja on useimmissa malleissa
helppo avata ja putsata. Kunhan vain
kantta avatessa katsoo miten kalvo ja
mahdolliset muut palaset ovat
paikoillaan. Annostaja on nyt helppo
huuhdella ja putsata sieltä viime
kesän hiekat, suolat, oksut ja
mahdolliset kalanraadot, sun muut
ylimääräiset roskat. Toinen helppo
huoltotoimenpide on pullojen kuivaus.
Tämä tosin on suositeltavaa vain jos
pulloissa on O-rengas tiivistys.
Kartiokierteisten pullojen venttiilien
kiinnitys on jo hieman kinkkisempää,
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koska venttiili on väännettävä tiettyyn
momenttiin. Mutta jos tiedät, että
pullossasi on O-rengas tiivistys niin
anna palaa. Päästä ensin kaikki
paineet pois. Varmista ettei pullo enää
pihahdakaan. Nyt pitäisi venttiilin irrota
joko käsivoimin vääntämällä tai sitten
kevyesti jakarilla nykäisemällä. Irroita
venttiili kokonaan ja kurkkaa pulloon
pienellä taskulampulla. Paras tähän
hommaan on ehkä minimaglite narun
päässä. Ideana on kuitenkin tarkistaa
ettei pulloissa ole kosteutta eikä
ruostetta. Mikäli pulloon on kuitenkin
päässyt vettä niin valuta valuvat ulos
ja anna lopun haihtua muutaman
päivän. Kun pullo on kuiva niin riittää
että venttiilin kiristää nykäisemällä

käsivoimin reippaasti kiinni, ilman
jakaria. O-rengas hoitaa tiivistämisen.
Tuplapullojen
kuivaus
onnistuu
samalla tavalla, niiden purku on vain
hieman
työläämpää.
Kasausvaiheessa tulee kiinnittää huomiota
että pullot ovat aivan suorassa
toisiinsa nähden. Kosteus pulloissa
aiheuttaa etenkin näin talvella
sukellettaessa huomattavasti regun
jäätymisiä. Kuivilla pulloilla se on
harvinaisempaa.
Kevätterveisin:

Ville Viljanmaa

Vaihe 1 ohitse. Rojut pihalle ja lattiat pestynä. Sitten pojat suihkivat maalia.
Kuva Ari Huhtala
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RÄPYLÄUINNIN SM-KILPAILUT
7.-8.2.2004 JYVÄSKYLÄSSÄ
sukellus sekä A-miehissä; Sami Sorri
(A-KUs) ja Kimmo Korja (A-KUs) että
B-pojissa; Lauri Pajari (A-KUs).
RRDC:n ainoa edustaja kisoissa oli
veteraanisarjassa
uinut
Petri
Koskinen. Hän ui SM-kultaa ainoassa
lajissaan, 50 metrin räpyläuinnissa.
Ohessa linkki Suomen virallisille
räpyläuintisivuille, joilla SM-kisojen
tuloksetkin
ovat
tarkemmin
luettavissa:
http://gamma.nic.fi/~finswim/

Räpyläuinnin
SM-kilpailut
uitiin
helmikuun alussa Jyväskylässä. Pari
komeaa Suomen ennätystäkin syntyi
sekä muutama arvokisojen aikarajan
alituskin. Henna Juhala (Vesikot)
rikkoi Anna Kajanderin vuonna 1987
uiman C-tyttöjen 200 m räpyläuinnin
ennätyksen eli ennätyksen, joka
tehtiin jo muutama vuosi ennen
Hennan syntymää. Historiaa oli myös
toinen ennätys. Eveliina Nygrenin
(DPT) 50 m räpyläuinnin aika oli
ensimmäinen suomalaisen naisen 22
sekunnin alitus. Kovin tulostaso
kansainvälisesti oli kuitenkin 50 m

Sakke

Kisakalenteria
10-11.4

PM – Kilpailut

Ruotsi

15.5

Nuori Suomi Cup

Pori

19-26.7

Nuorten EM – Kilpailut

Eger, Unkari

25.7

Kaukajärven yliuinti (avovesi)

Tampere

14.8

Töölönlahden uinti (avovesi)

Helsinki

18 - 26.10

MM – Kilpailut

Shanghai, kiina

17.10

Nuori Suomi Cup

Kouvola

13.11

Nuori Suomi Cup

Tampere
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RRDC:n RU asiaa
RRDC:n JÄSENTENVÄLISET

Tilanne sunnuntaina 7.3.2004
klo 20.00:

Räpyläuintikisat
järjestetään
vuotuisen
perinteen
mukaisesti
Kalevan uimahallissa. Kilpailut ovat
sunnuntaina 28.3. kello 8:00
(kesäaika alkaa). Kisat ovat rennot ja
kaikille avoimet. Matkat ovat samat
kuin aikaisempina vuosina, mutta
käytettävissä oleva altaan koko
saattaa vaikuttaa matkoihin. Aikuisille
pikamatka on 50 ja nuoremmille 25
metriä. Kaikki mukaan!

Huhtala Ari
24 km
Koskinen Petri
99 km
Kärkkäinen Ari
38 km
Kärkkäinen Päivi
41 km
Leinonen Sakari
83 km
Nevalainen Vesa
Henkinen
valmistautuminen tukevasti käynnissä
Niemelä Kati
10 km
Niemelä Marko
5 km
Paavilainen Anne
20-30 km
Paavilainen Jari
50 km
Penttilä Matti
35 km
Rasi Heikki
50 km
Rinkinen Jari
99 km
Rinkinen Tuula
102 km

104 KILOMETRIN KUNTOUINNIN TILANNEKATSAUS
Vuotuisen kuntouinnin kevätkausi on
jo hyvässä käynnissä, ja toukokuun
loppu on kaikenlaisten kevätkiireiden
keskellä yllättävän lähellä! Nyt onkin
syytä tarkastella väliaikatietoja jo
uiduista matkoista. Mikä ilahduttavaa,
uusia nimiäkin näkyy välimatkatiedoissa. Kukaan ei ole vielä uinut
täyttä 104 kilometrin matkaa, mutta
kärkikolmikko on jo sadan kilometrin
paalulla. Ainoana sadan kilometrin
etapin ohittaneena etenee kovakuntoinen yllättäjä Tuula Rinkinen
kannoillaan kolmen kilometrin päässä
takana uivat Jari Rinkinen ja Petri
Koskinen. Sitten seuraa huomattava
väli… Sakari, Heikki, Jari P. ovat
ohittamassa puolivälin rajapyykkiä.
Kaukana
maalista,
mutta
jo
kuohuviinin
aromit
tuntevat
snorkkeleissaan jo Päivi, Ari ja
Mattikin. Muilla onkin vielä kirittävää
kevääseen…

Sakke
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Sukellusmatkalla Thaimaassa
Talvilomakohdetta
suunnitellessamme perheellämme sukellusmahdollisuudet olivat selkeästi tärkein
kriteeri.
Leo
halusi
kovasti
laitesukelluskursille ja myös kuopuksemme Paula oli asiasta kovasti
kiinnostunut. Helena halusi lämpimiin
avovesiin hyisissä suomalaisissa
vesissä suoritetun P1 kurssin jälkeen.
Päädyimme
valinnassamme
Thaimaan Phuketiin erityisesti, koska
siellä
sijaitseen
suomalaisten
pyörittämä Raya Divers sukelluskeskus, jossa Junior OWD:n kerrottiin
onnistuvan suomen kielellä, ks. http://
www.rayadivers.com
Raya Diversia alunperin suositteli
siellä aiemmin sukeltamassa käynyt
ystäväni.

Valmistauduimme matkaan erittäin
perusteellisesti: Helenan P1 kurssilla
hankittuja taitoja hiottiin koko talvi
vähintäin joka toinen sunnuntai
hallissa ja kummallekin lapselle
järjestettiin useita intro sukelluksia.
Lisäksi lasten kanssa käytiin Vikmanin
Sukelluskirjan olennaiset teoriaosat
huolellisesti läpi ennen matkaa.
Valmistautuminen huipentui siihen,
että koko perheen biologinen kello
siirrettiin jo matkaa edeltävällä viikolla
Thaimaan aikaan. Syynä näin
äärimmäiseen toimeen oli, että heti
Thaimaaseen
saapumistamme
seuraavaksi aamuksi oli lapsille
varattuna sukelluskurssin aloitus.
Sukelluksista ja kursseista löytyi hyvin
tietoa netistä, mutta kovin tarkka
suunnitteleminen osoittautui sikäli
turhaksi, että suunnitelmat muuttuivat
useaan kertaan.
Lennot ja hotellit järjestimme Suomen
Matkatoimiston kautta a la Carte
matkana, seuramatkanjärjestäjillä kun
ei Phuketiin ollut kuin yhden tai
kahden viikon matkoja ja halusimme
lomailla enemmän kuin viikon, mutta
kokonainen kaksi viikkoa tuntui
pitkältä lasten koulun takia. Matka
alkoi Finnairin reitilennolla Helsingistä
Bankokiin torstain ja perjantain
välisenä yönä ennen hiihtolomaa.
Parin tunnin vaihtoaika Bankokissa ja
jatkoimme
paikallisella
lennolla
Phuketiin, missa meitä oli matkatoimiston hotellikuljetus vastassa.
Hotelliin päästyämme, noin kello 20
paikallista
aikaa
perjantaina,
lähdimme tutustumaan paikalliseen

Raya Divers
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ruokakulttuuriin ja sitten nukkumaan.
Lauantaiaamuna kello 8:15 Raya
Diversin autokuljetus tuli hakemaan
meidät varusteinemme Chalongin
satamaan, josta jatkoimme noin puoli
tuntia pikaveneellä Raya Yain
saarelle, jonne saavuimme noin kello
9:30. Varusteita meillä oli paljon –
sekä minulla että Helenalla oli
mukana kaikki omat sukelluvarusteet
painoja ja säiliöitä lukuun ottamatta.
Lasten varustus koostui omista
perusvälineistä ja märkäpuvuista.
Saarelle päästyämme lapset suunnistivat muiden sukelluskursille aikovien ja Dive Masterin kanssa
luokkahuoneena toimivaan bambumajaan valmistautumaan sukellusintroon,
jolla
sukelluskurssit
aloitetaan.
Minä ja Helena suunnnistimme
sukelluskeskukseen kasaamaan laitepakettejamme ja arpomaan oikeata
painojen
määrää
suolavedessä
alumiinipullojen kanssa sukeltamiseen. Ensimmäiselle sukellukselle
rannan edustan riutoille (Bungalow
Bay, South) lähdimme paikallisella
Longtail-moottoriveneellä kello 10:30.
Tällä ensimmäiselle sukellukselle lähti
kanssamme
vain
yksi
toinen
sukelluspari ja kun kumpikaan pari ei

ollut sukeltanut Raya Diversin kanssa
aiemmin, mukaan lähti Dive Master
kummallekin parille. Ensimmäinen
sukellus oli melkoinen pettymys:
Näkyväisyyttä oli enimmillään 5
metriä! Sukelluksen jälkeen ei ollut
ihan helppo uskoa Dive Masterin
vakuutelua, että hän ei ole moiseen
hiekkamyrskyyn
saarella sukeltamiensa yli sadan sukelluksen aikana
koskaan ennen törmännyt.
Sukelluksen jälkeen olimme takaisin
rannalla noin kello 11:30 todetaksemme että kumpikaan lapsemme ei
olekkaan kurssilla.
Asia selvisi pian: Paulaa olivat PADIn
juristien kirjoittamat vastuunvapautus
luennot alkaneet pelottaa ja hän päätti
jättää kurssin tällä kertaa väliin. Tämä
olikin sinänsä hyvä asia, koska
olimme arvelleet Paulan hieman liian
nuori (10 v) kursille olevan. Leo sen
sijaan halusi kurssille kovasti, mutta
norpissa suoritetusta vapaasukellustutkinnosta (S1) huolimatta maskin
tyhjennys ei millään ollut onnistunut,
kun
suolavesi
kirvelsi
silmiä.
Sovimme, että Leo snorklailee ja
totuttelee suolaveteen ja yrittää
uudestaan
seuraavan
kurssin
alkaessa tiistaina.
Maukas lounas (Keittoa, kalaa,

Longtail moottorivene. Kuva Jari L.
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kasviscurryä, mustekalacurryä ja
höyrytettyä riisiä, jälkkäriksi ananasta)
saarella tarjottiin kello 12.
Lounaan jälkeen oli aika alkaa
valmistautumaan päivän toiselle
sukellukselle.
Lapsille
annettiin
erityisohjeet jatkuvasta juomisesta ja
jatkuvasta aurinkovoiteen lisäilystä
snorklausten välillä ja kello 13:30
suunnistimme saamaisella veneellä
saaren toiselle puolelle Waterfall Wall
nimiselle sukelluskohteelle.
Fiilis oli aivan toinen kuin ensimmäisellä sukelluksella! Näkyväisyyttä
oli yli 20 metriä ja värikkäitä koralleja
ja kaloja vaikka kuinka paljon, pari
mureenaa ja pari sinitäplärauskua J .
Toiselta sukellukselta palasimme noin
kello 15:30 jonka jälkeen purimme
laitepaketit ripeästi ja jätimme

varusteemme
sukelluskeskuksen
hoitoon, huuhdeltaviksi ja odottamaan
seuraavan
päivän
sukelluksia.
Pikavenekyyti takaisin Phuketiin lähti
kello 16:00. Yllättäen kumpikin lapsi
oli onnistunut välttämään palamisen
paljosta snorklauksesta huolimatta.
Sunnuntain ohjelma oli pitkälti kopio
lauanataista, sama kuljetus ja
aikataulu. Minä ja Helena sukelsimme
kaksi sukellusta ja lapset snorklasivat
rannasta. Sunnuntain ensimmäinen
sukelluskohde
oli
sama
kuin
lauantain, mutta nyt hiekkamyrsky oli
hälvennyt – tällä paikalla näkyi lähinnä
koralleja ja pikkukaloja, parvi ahvenen
kokoisia barracudoja oli hauska
nähtävyys. Lounas oli samaan aikaan
ja ruokalista oli sama kuin edellisenä
päivänä. Itse asiassa ruokalista

Waterfall Wall. Kuva Jari L.
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kyseisessä paikassa osoittautui aina
samaksi! Päivän toisen sukelluksen
teimme Staghorn Reef nimisen riutan
eteläpäässä. Riutta on saanut
nimensä sielllä kasvavista aivan
poronsarven muotoisista koralleista.
Maanantaina jatkoimme samalla
ohjelmalla, ensimmäinen sukellus
Lucy's Reef nimiseen kohteeseen,
toinen Staghorn Reefin pohjoispäässä. Erityisen hauska tuttavuus
tällä sukelluksella oli kivenkolossa
lymyävä suuri mustekala, jonka silmät
olivat ainakin kananmunan kokoiset.
Tiistaina päiväohjelma oli edelleen
samanlainen, paitsi että nyt Paula
joutui snorklaamaan yksin, kun Leo
aloitti sukelluskurssin. Kurssin aloitus
sujui hyvin, kun Leo oli totutellut
suolaveteen kolme päivää, tästä
kiitoksia kuuluu norppaohjaajillemme,
perustaidot kun on norpissa harjoiteltu
kunnolla.
Minun ja Helenan sukelluskohteet
olivat
Siam Bay ja Lucy's reef
uudestaan. Sukelluskohteiden valintaan vaikuttivat päivittäin vuorovesi,
merenkäynti ja muiden sukellustukialukset – tungospaikkoja kannatti
vältellä, koska nähtävää on yllinkyllin
muutenkin.
Vuoroveden
vaihe
vaikuttaa virtausten suuntaan ja
voimakkuuteen, ja aina eivät Dive
Mastereiden veikkaukset virtausten
suunnasta osuneet kohdallen.
Keskiviikkona
Leo
ja
muut
sukelluskurssilaiset jäivät tekemään
"allasharjoituksia" rannalle Phuketiin
ja minulla ja Helenalla oli aika pitää
välipäivään kahdeksan sukelluksen
jälkeen. Päivä kului rattoisasti – oli
Paulan vuoro päättää mitä tehdään.
Ensin Hotellin edustan rannalle

(Karon Beach), sitten shoppailemaan
ja Mäkkäriin syömään. Illalla Leo
joutui tsemppaamaan taulukoiden
opettelussa, mutta oppi ne kyllä
helposti.
Torstaina palasimme Raya Yain
saarelle. Leon viimeinen kurssipäivä
sisälsi kaksi avovesisukellusta, joista
viimeiselle minä ja Helena pääsimme
mukaan. Päätimme jättää tämän
ainoaksi sukellukseksi torstaina,
koska tiistaina Paula oli tuntenut
olonsa hieman yksinäiseksi rannalla
kun olimme sukeltamassa ja Leo oli
kurssilla. Leo suoritti teoriakokeen ja
oli illalla ylpeä junior-OWD sukeltaja!
Raya Yailta palatessamme otimme nyt
sukellusvarusteemme mukaan koska
päätimme suunnata seuraavaksi
Similanin kansallispuiston sukelluskohteisiin.
Perjantaiaamu alkoi aikaisin. Raya
Diversin kuljetus minibusilla Khao
Lakin satamaan lähti hotelliltamme
kello 6:00. Noin kahden ja puolen
tunnin ajomatkan jälkeen olimme
Khao Lakissa, josta puolentoistatunnin pikavenematka vei meidät
sukellustukialukselle Similan-saarten
kansallispuistoon. Täällä snorklausretketkin olivat opastettuja ja siten
Paulallakin oli mukavaa ohjelmaa.
Päätimme, että minä ja Helena
sukellamme kolme sukellusta ja Leo
kaksi.
Sukellukset
järjestyvät
joustavasti luokituksen mukaan ja kun
halusimme
sukeltaa
yhdessä,
syvyysrajanamme oli Leon jr-OWD
raja 12 metriä.
Ensimmäinen sukelluskohteemme
Similanilla oli Christmas Point – Värit
vielä kirkkaampia kuin Raya Yailla ja
koralleja joka lähtöön. Kalojen lisäksi
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Kilpikonna. Kuva Jari L.

Emma. Kuva Jari L.
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tapasimme kaksi suurta merikilpikonnaa. Mahtava paikka Leon
ensimmäiseksi kurssin jälkeiseksi
sukellukseksi!
Toisella
sukelluksella
Leo
jäi
venyttämään pinta-aikaa kun Minä ja
Helena sukelsimme East of Eden
nimisessä
kohteessa.
Täällä
tapasimme
tuttavallisen
Emma
nimisen mureenan
Päivän kolmannelle sukellukselle lähti
Leokin taas mukaan. Kohteena oli
Hide Away Bay, korallinen matalikko
tännä pikkukalaa. Haitakin täällä on
nähty, mutta me emme niin
onnekkaita olleet.
Kolmannen sukelluksen jälkeen
pukeuduimme kiireesti ja lähdimme

takaisin kohti Khao Lakia. Olimme
päättäneet jäädä Khao Lakiin yöksi
sen sijaan, että olisimme palanneet
Phukettiin. Pikavenekyydin jälkeen
kuljetus hotelliin, pikainen iltapala ja
olimme valmiita nukkumaan. Myös
Similanin saarilla olisi ollut mahdollista
yöpyä, joskin aika alkeellisissa
olosuhteissa, mutta kuulimme asiasta
vasta, kun Khao Lakin hotellivaraus oli
jo tehty.
Aamupalan jälkeen kyyti satamaan ja
pikaveneellä Similanille ja olimme
valmiita uuteen sukelluspäivään.
Lauantai ohjelmaan kuului kaksi
sukellusta. Ensimmäisenä sukelluskohteena oli Elephant Head. Tämä
kohde on kuuluisa 30 metristä

Leo ja dive master Marko, Hide Away Bay. Kuva Jari L.
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alkavista läpiuinneista ja päätimme,
että lähden kokeneempien sukeltajien
matkaan läpiuinteihin ja Helena ja Leo
lähtevät
matalalle
sukellukselle
samaan kohteeseen.
Läpiuinnit olivat hienoja – pisimmillään
ehkä hieman alle kymmenen metriä ja
läpiuinteja sukelluksella oli yhteensä
lähes kymmenen. Joissain kohdissa
virta oli todella kova, mutta
suurimmaksi osaksi sukeltaminen
onnistui kivien katveessa. Osa
läpiuinneista oli turhan ahtaita, mutta
kaikki
kuitenkin
niistä
läpi
mahduimme.
Päivän toinen ja matkamme viimeinen
sukelluskohde oli East of Eden
uudestaan, tällä kertaa matalammalla
profiililla kun Leokin oli mukana. Tällä
kerralla Emma ei ollut kotona, mutta
toinen, hieman pienempi mureena
luikerteli korallien välissä.

Paluumatkalle Khao Lakiin ja sieltä
takaisin Phukettiin lähdimme pian
toisen
sukelluksemme
jälkeen.
Minulla ja Helena oli takana 14
sukellusta näissä trooppisissa vesissä
ja Leolla neljä – tai kahdeksan jos
kurssisukellukset lasketaan mukaan.
Seuraavaksi ohjelmassa oli kaksi
päivää turismia ilman sukeltamista,
jotta lentäminen varmasti olisi
turvallista.
Uskon,
että
palaamme
vielä
Thaimaan vesiin – kaikki nautimme
niistä kovasti, myös Paula, joka
meistä vietti eniten aikaa vedessä.
Ehkä Paulakin aikanaan suorittaa
ensimmäisen laitesukellustutkintonsä
Thaimaassa, parin vuoden päästä
olisi siihen parempi aika.

Jari Leppäkoski
(+Helena, Leo ja Paula)

Paula ja apinat.. Kuva Jari L.
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Suoja-alueluvat vuodelle 2004
Moisio Teemu
Mustonen Timo
Mäkinen Leena
Mäkiranta Reima
Nevalainen Vesa
Niemelä Kati
Niemelä Marko
Nissinen Antti
Nissinen Ari
Oikari Laura
Paavilainen Anne
Paavilainen Janne
Paavilainen Jari
Paavilainen Jouni
Parta Tarja
Paukkila Mikko
Paulajärvi Hanna
Pehkonen Pasi
Penttilä Matti
Perä Asko
Pulkkinen Pertti
Puttonen Kari
Rantanen Markku
Rantanen Tuula
Rasi Heikki
Rasi Jaakko
Rinkinen Jari
Rinkinen Tuula
Saksala Mauri
Schroderus Virve
Siili Arto
Siiri Mika
Siltanen Jukka
Sipilä Mika
Suutala Antti
Tauschi Ari
Toivanen Olli
Toivanen Sanna
Tourneur Hannu
Vaittinen Pekka
Vakaslahti Pasi
Viljanmaa Ulpu-Maaria
Viljanmaa Ville
Vuorinen-Saksala Johanna

“Matkustajat Sauli Sukeltaja ja Teppo
Tekniikkasukeltaja. Saapukaa välittömästi portille 23. KONE LÄHTEE!”
Niin lähtee myös seuran suojaaluelupahakemukset eri joukkoosastoihin, jotta voitaisiin taas kesällä
sukeltaa merellä hyvillä mielin ja
voimassa olevin luvin.
Kunhan koittaa taas riittävän kiireinen
päivä töissä ja haluan rentoutusta, niin
haeskelen uusimmat lomakepohjat
netistä ja tulostelen liitteet mukaan.
Lupaan tulevat mukaan seuraavat
henkilöt:
Aaltonen Pasi
Ahola Petri
Artell Tom
Bragge Eero
Dahl Timo
Erkkilä Juha
Esala Risto
Forsberg Abigail
Hakala Henri
Hakala Lassi
Hakari Heidi
Heino Heidi
Hietanen Jyrki
Holstila Olli
Hopponen Jani
Huhtala Ari
Joki-Erkkilä Veli-Pekka
Jousea Jouko
Jäntti Juha-Pekka
Järvelä Joonas
Kaarela Pekka
Kallio Marke
Kirjavainen Juha
Kolinummi Anu
Korpela Kalevi
Kukkonen Isto
Kuntola Juha
Kuntola Outi-Kristiina
Kähkönen Kirsi
Lahdensuu Vesa
Laitinen Marko
Lehtinen Mika
Leinonen Sakari
Leppäkoski Jari
Leppäkoski Leo
Leppäkoski Marja Helena
Liljamaa Kaisa
Linna Jaana
Majalainen Juha
Makkonen Annika
Malinen Tero
Mannila Juha
Mersalo Jaakko

En lähetä suoja-aluelupapereita
kaikille henkilöille vaan jakelussa
tulevat olemaan vain aktiiviset
reissujen järjestäjät. Jos kuitenkin
tarvitset lupien yksityiskohtaiset tiedot
omatoimireissulle, niin ota minuun
yhteyttä. Mitä käytännössä tarvitset
ovat lupien numerot sekä kohdelistat.

Antti
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HISTORIALLINEN
ENSIMMÄINEN LABRASUKELLUS
IHA:N POHJAAN ASTI
viileää 4 °C, minkä osasimme
ennakoida. Luulimme silti etukäteen
tekevämme ns. lampullisen pimeäsukelluksen
kaivomaiseen
ja
betoniseinäiseen altaaseen - toisin
kuitenkin kävi. Kahdesta eri syvyydellä
olevasta
ikkunasta
saimmekin
altaaseen valoa työmaakäytössä
olevilla kohdevalaisimilla. Ikkunan läpi
on myös otettu oheinen vedenalainen
kuva.
Laskeuduimme noin 2 m lattiatason
alla olevaan veteen kuormalavan
päällä, jota hallinosturilla liikuteltiin.
Kuormalavaan oli kiinnitetty paksu

Tammikuun
puolivälissä
koeponnistettiin Tampereen teknillisen
yliopiston Hydrauliikan ja automatiikan
laitoksen
(TTY/IHA)
raskaan
laboratorion alla olevan vesialtaan
uusi puolittava seinä. Uusi allas on
3
tilavuudeltaan enää ”vain” 350 m ,
mutta syvyyttä on kaikkiaan 10 m.
Pelkästään koeponnistuksen vuoksi ei
tätäkään täyttöä kuitenkaan tehty,
koska RRDC:n vikkelä iskuryhmä
luikahti vesiin heti virka-ajan päätyttyä
noin pari tuntia altaan täytön jälkeen.
Homma tietenkin sovittiin alustavasti
edellisenä päivänä. Vesi oli talvisen

Labrassa oli IHA:n mukavat pukeutumisolosuhteet (Kuva Lauri Elo).
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teräslevy, jotta lava painui myös
veden alle. Se helpotti veteen menoa
ja etenkin lavalle nousua sukelluksen
jälkeen.

täyttyneet, mikä saattoi johtua liiasta
valaistuksesta altaan pohjassa tai
sitten liian kylmästä vedestä. Hehän
sentään sukeltavat yläosattomissa
asuissa.

Merenneitojako?

Kohteen ominaisuudet

Paikalla ollut sukellusta tuntematon
yleisö kyseli syytä moiseen hyiseen
sukellukseen. Veskun muikeasta
hymystä ja ympäripyöreästä ”harrastuksen vuoksi” -vastauksesta saattoi
toinen RRDCläinen päätellä, että taas
ollaan merenneitoja etsimässä. (Tuo
sama ilme oli Veskulla viime syksyllä,
kun keskellä metsää löysimme
muutaman koskemattoman mättään...
no niin no!... päältä hetkessä kaksi
sangollista
tumman
punaisia
puolukoita,
vaikka
olimmekin
etsimässä sieltä uutta neitseellistä
sukelluspaikkaa.) Siispä merenneitoodotukset
ei
tälläkään
kertaa

Talvisena sukelluspaikkana IHA:n
laboratorio antoi varsin mukavat
mahdollisuudet:
• autolla pääsee tarvittaessa sisälle
laboratorioon asti
• varusteiden
vaihto
siistillä
lattiapinnalla huoneen lämmössä
• koneellinen veteen lasku ja vedestä
nosto
• valaistu allas (7m x 5m), jossa vettä
mukavat 8,5 metriä (max 10 m),

(jatkuu sivulla 21)

Hymy hyytyi ja huulet turtui näin viileässä vedessä (Kuva Lauri Elo).
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Tapahtumakalenteri
Maaliskuu
19.3.
20.3.
28.3.

O-rengas (2/5)
Jääsukellusta Kaatialassa (N.N)
RRDC:n räpyläuintikilpailut (Sakari Leinonen)

Huhtikuu
3.4.
7.4.
17-18.4.
24-25.4

Yleiskokous
Peruskurssi alkaa
Peruskurssin altaita
Peruskurssin altaita

Toukokuu
14.5.
15.5.
15-16.5.
19.5.
21-23.5.
21-23.5.
26.5.
28-30.5.

O-rengas (3/5)
Vesilahden rantojen siivous
Peruskurssin viimeiset altaat
Keskiviikkosukellus (Marko Niemelä)
Merireissu (Pekka Vaittinen)
Vapepa-koulutusta (TaurSu)
Keskiviikkosukellus (Reima Mäkiranta)
Peruskurssin avovedet

Kesäkuu
2.6.
4-6.6.
9.6.
18-20.6.

Keskiviikkosukellus (Kati Niemelä)
Kesäleiri (Heidi Hakari)
Keskiviikkosukellus (Risto Esala)
P2-kurssin kuivapukuosa

Heinäkuu
4-11.7.

Viikon merireissu Orbiit aluksella (Marko Niemelä)

Elokuu
6-8.8.
13.8.
13.-15.8.
20.-22.8.
20.-22.8.

Merireissu (Jouko Jousea)
O-rengas (4/5)
Kaatiala ja Tuuri (Tuula Rinkinen)
Merireissu (Simo Kurra)
Syväsukellus -kurssi (TaurSu)

Syyskuu
10.-12.9.
vko 40

Merireissu (Risto Esala)
Etelän matka (Paavilainen)
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Lokakuu
22-24.11

Ensilumileiri (Risto Esala)

Marraskuu
12.11.
4.12.
4.12.

O-rengas (5/5)
Yleiskokous
PIKKUJOULUT

(jatkoa sivulta 19)

• todellinen

lämpimyystesti Jarin
uudelle titaanikalvoiselle märkäpuvulle
• yleisö pääsi seuraamaan sukellustapahtumia
seinässä
olevista
ikkunoista
Tämän kohteen haittana on kuitenkin
se, että vesi laskettiin pois altaasta
heti seuraavana päivänä eikä vielä ole
tietoa koska se täytetään uudelleen –
jos koskaan. Tätä ensimmäistä
laboratoriosukellusmahdollisuutta Jari
ehti odotella P1 kurssin jälkeen jo
vuodesta 1992 asti.

Sukellustiedot
• Päivämäärä: 15.1.2004
• Sukellusaika: 15 min 28 sek
• Alas klo: 17:02
• Ylös klo: 17:23
• Suurin syvyys: 8,5 m
• Keskisyvyys: 5,5 m

Vedestä nousu ei ole koskaan ollut näin
helppoa (Kuva Lauri Elo).

• Minimilämpötila: 4 °C

Vesa ”kuivapuku” Nevalainen
ja Jari ”märkäpuku” Rinkinen
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Vapaasukellus
Rajojen ylittäminen ja riskit

joku kysyi ”oliko se ihan vaan bläkäri
vai myös samba?”. Tällainen on siis
pahamaineinen
matalan
veden
tajuttomuus.
Sanomattakin selvää, että seuraavat
pari päivää menivät melko matalissa
tunnelmissa ja pieni itsetutkiskelu oli
paikallaan. Ensijärkytyksestä toivuttuani päätin analysoida sukellustani
tarkemmin ja etsiä mikä meni vikaan.
Alkuunhan en suostunut edes
myöntämään tehneeni mitään virhettä.
Pelottavinta koko hommassa on se,
kuinka salakavalasti ja petollisesti
tajuttomuus iskee. Siitä ei saa mitään
ennakkovaroitusta. On vain hetki
minkä muistaa ja sitten seuraava hetki
minkä muistaa. Välistä puuttuu vain
pätkä, vähän niinkuin joku olisi filmistä
leikannut palan pois.
Sukellus meni pieleen jo ennen kuin
se alkoikaan. Lajissahan painotetaan
kovasti sitä, että mitään ei tehdä
väkisin ja tuloksilla ei ole väliä. Mutta
vaikkei sitä ääneen sanotakaan, niin
totta kai se on yleensä mielessä.
Hieman pahanenteisesti kysyinkin
kaveriltani hänen ennätystään hieman
ennen sukellusta. Halusin päästä
omaan ennätykseeni, jotta olisin edes
samoilla viivoilla. Motiivini oli siis alun
alkaen väärä. Harjoittelussa painotetaan aina sitä, että parin täytyy tietää
mitä toinen tekee. Ilmoitin siis omalle
parilleni, että yritän 75 metriä. Tästä
taas sain konkreettisen maalin, johon
keskittyminen helpotti yli vetämistä.
Pahimmillaan liian kova keskittyminen
auttaa jättämään kehon varoitukset
huomiotta
ja
aiheuttaa
oman

Koin helmikuun alussa sen mitä kaikki
vapaasukellusta harrastavat pelkäävät. Olimme uimahallilla sukeltelemassa ja tekemäni 50 m sukellukset
sujuivat sen verta rennon oloisesti,
että päätin kokeilla saisinko rikki 75
metriä. Sopimuksemme mukaan yli 50
metrin sukelluksilla varmistaja ui
kokoajan sukeltajan mukana ja
tarkkailee tämän menoa. Rentouduin
altaan reunalla ja vedettyäni syvään
henkeä lähdin matkaan. Uiminen oli
rentoa ja 25 m käännös tuli vastaan
kuin varkain. 50 m kohdalla tunsin,
että pystyn vielä jatkamaan jonkin
matkaa hyvin. Jatkoin n. 10 metriä
kunnes hengitysrefleksi alkoi todella
ilmoitella itsestään ja palleakin nykäisi
pari kertaa. Tässä vaiheessa ajattelin,
että parempi kai nousta, mutta 75 m
seinämä näkyi jo niin lähellä. Päätin
rutistaa vielä tarvittavat potkut.
Matkaa oli enää muutama metri ja
aloitin nousun. Pintaan tultuani vedin
syvään henkeä.
Seuraava asia, mistä olen tietoinen oli
ääni, joka kehotti vetämään syvään ja
rauhallisesti
henkeä.
Ihmettelin
hieman, mutta tottelin kiltisti. Oli
vähän hassu olo. Joku kysyi että
kuinka pitkään sukelsin. Jotain 65-70
vastasin. Hämmästyksekseni huomasin etten ollut aivan varma. Kun
jatkoin hengittelyä, tulin etäisesti
tietoiseksi oikeasta jalastani, joka
sätki hieman. Ihmettelin miksi kaikki
ovat siihen kerääntyneet katsomaan
ja ihmettelemään. Vasta siinä
vaiheessa tajusin mistä on kyse, kun
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suorituskyvyn
ylittyessä
tajuttomuuden.
Viimeiset
25
metriä
sukelluksestani keskityin vain edessä
näkyvään seinään ja menosta oli
rentous kaukana. Viimeiset potkut
rutistin väkisin sekavassa mielentilassa. Myöhemmin parini kommentoi, että hän oli katsellut menoa
hieman huolissaan kun lopussa menin
kuulemma ”liian innolla”. Virheen tein
myös pintaan tullessa. Hengitysrefleksin poltellessa ja muutenkin jo
hieman sekavassa tilassa opit
unohtuvat helposti. Nousin lähes
pystysuoraan ylös nopeudesta piittaamatta. Pinnalle tultuani puhalsin
inhottavan hiilidioksidipitoisen ilman
voimalla keuhkoistani pois ja vedin ne
täyteen raitista ilmaa. Ylösnousun
myötä keuhkojen happipitoisuus on
muutenkin siinä rajoilla. Kun ne vielä
puhaltaa voimalla tyhjäksi, niin
tajunnan
menetys
on
entistä
lähempänä.
Pitäisikin
puhaltaa
keuhkoja vain hieman tyhjäksi, vetää
rauhassa henkeä ja sitten aloittaa
normaali hengittely.
Tämän voimakkaan henkäyksen
jälkeen olin kuulemma alkanut vajota
takaisin pinnan alle. Tässä vaiheessa
valpas parini otti kopin ja ohjasi minut
altaan reunalle. Tajuttomana olin
kuulemma vain muutamia sekunteja,
mutta ei se silti miellyttävä kokemus
ollut.
Kaikki sukelluskurseille osallistuneet
tietävät
mitä
matalan
veden
tajuttomuus on (ainakin toivottavasti).
Itse on tullut nyt opittua se myös
kantapään kautta. Kirjoitan tästä siksi,
että tiedän kuinka houkuttelevaa
rajojen kokeileminen on. Rento
sukeltelu altaassa ei edelleenkään ole

vaarallista, mutta kun haetaan omia
rajoja tai pelleillään ylihengityksellä,
hengenvaara on hyvin todellinen.
Matalan veden tajuttomuus voi
tappaa, vaikka olisi vain naama
ämpärissä.
Ettei tämä menisi aivan synkistelyksi,
niin kerrotaan nyt muitakin kuulumisia.
Vapaasukelluksen SM-kisat ovat
3.4.2004 Nastolassa. Tampereeltakin
sinne on ihan mukavasti väkeä
osallistumassa. Omaa osallistumistani
en ole tätä kirjoittaessa päättänyt.
Tilasimme
myös
Italialaiselta
Eliossub:lta
märkäpuvut
kesää
ajatellen. Mainitsen tämän siksi, että
mielestäni n. 240 euroa mittojen
mukaan räätälöidystä puvusta on
yllättävän halpa. Asia josta kannattaa
ehkä
mainita
vaikkapa
P1kurssilaisille, sillä oikean kokoisen
puvun löytäminen voi olla hankalaa ja
toisaalta vaikka löytäisikin, niin
mittojen mukaan tehty on vieläkin
parempi. Muuten vapaasukeltajien
aika kuluu tähän vuodenaikaan
samoissa toiveissa kuin laitesukeltajillakin. Jäiden lähtöä odotellaan
sydän kurkussa. Itse odotan erityisesti
kalastuskauden alkua ja seuraavaksi
hankintalistalleni meneekin kuivapuvun ohi harppuuna.
Loppuun olen koonnut Terry Maas:in
mainiosta artikkelista
muutaman
vapaasti suomennetun ohjeen, jotka
kannattaa pitää mielessä.
• Älä ylihengitä
• Tunne
rajasi ja heikkoutesi
(tyypillinen uhri on nuori ja
kilpailunhaluinen)
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• Maalilähtöinen

•
•

•
•

ajattelu
on
vaarallista (paitsi matkaan, myös
esim. saaliiseen keskittyminen
kalastuksessa)
Uima-allas
on
aivan
yhtä
vaarallinen kuin avovesi
Tee
nousut
aina
liioitellun
rauhallisesti. Pinnalle tultaessa
myös
ensimmäinen
hengitys
liioitellun rauhallisesti.
Pidä egosi kurissa.
Älä koskaan testaa rajojasi yksin!

Hyviä ja turvallisia sukelluksia!

Kuva Risto Kurra.

Simo

Lähteet:
[SWB3] Terry Maas; Bluewater
Hunting and Freediving, Physiology
chapter: Shallow-water blackout 1997.
http://www.freedive.net/chapters/
SWB3.html.

SM2004 Vapaasukelluskilpailut
Järjestyksessä neljännet vapaasukelluksen hallikisat järjestetään 3.4.2004
Nastolassa. Lajeina static ja dynamic. Kilpailu on joukkuekilpailu, jossa on sarjat
erikseen miehille ja naisille.
Lisätiedot: www.freedivingfinland.net

Hannu Tourneur
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Kesäleiri-infoa

TAIVASSALOSSA 4.-6.6.2004
Taivassalon
kesäleirille
4.-6.6.
mahtuu vielä mukaan. Huonemajoituksessa on tilaa vielä viidelle ja
telttailemaan
mahtuu
yhdeksän
henkilöä. Ilmoittautumiset Heidille
mielellään pian, viimeistään 30.4.
Mukaan lähtijöitä:

Heidi Hakari.

Telttamajoituksessa
Laura Oikari
Vesa Lahdensuu
Hannu Tourneur
Leena Mäkinen (omalla teltalla).

huonemajoituksessa
Marko Niemelä
Kati Niemelä
Juha Kuntola
Outi-Kristiina Kuntola
Pekka Kaarela
Annika Makkonen
Jussi Jäntti
Riitta Konsti
Mauri Saksala
Johanna Vuorinen-Saksala
Pertti Pulkinen

Lisätietoa
kesäleiristä
edellisestä O-renkaasta.

löytyy

Leiriterveisin
Heidi
Hakari,
hhakari”at”hotmail.com (toim.huom.
muutat “at” @-merkiksi. Spam
suojausta)

Sorinkatu 3, 33100 TAMPERE
Puh. (03) 212 6662
Fax (03) 213 3302
Ilt.
(03) 363 5805
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LUKOT
AVAIMET
SARJAN VAIHDOT
OVENSULKIJAT
HELOITUKSET
ASENNUKSET JA KORJAUKSET
OVIAUTOMATIIKKA
SÄHKÖLUKITUKSET
HÄLYTYSJÄRJESTELMÄT
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Morjes kaikille!
Stavanger 9.3.2004
Terveisiä kaikille aurinkoisesta etelänorjasta. Tännekin talvi yritti jokunen
viikko sitten tehdä rynnäkköä huonolla
menestyksellä. Tuloksena oli vain
parin viikon hurjat 3-5 asteen
pakkaset ja lukematon kasa rytättyä
peltilehmää pitkin maakuntaa. Nyt on
kelit taas paikallaan, lumet poissa ja
aurinko vähän lämmittääkin.
Pinnan alla lähentelevät näkyvyydet
vuoden huonointa aikaa. Alkiakukintojen nyt alkaessa on meri
pinnalta noin 15 metriin täyttä
kaurapuuroa, syvemmällä aivan
loistavaa. Lähitulevaisuudessa puuro
matkaa alaspäin lopulta häviten
joskus huhtikuun aikoihin. Veden
lämpötila nyt luokkaa 5-6 astetta
matalassa ja noin 20 metristä
syvemmällä leppoisa 8 astetta.
Aivan lähiaikojen "projekteista" voisi
mainita vaikka pienen 20 jalkaisen
kalastuspaatin nosto-, hinaus- ja
upotusaikeet. Nyt ollaan esimmäisessä vaiheessa eli paatti löydettiin
huhujen perusteella Vassöy saaren
itäpuolelta noin 41 metrin syvyydestä,
poijutettiin ja sidottiin nostoköysi
kiinni. Seuraavaksi viedään raadolle 2
tonnin nostosäkki, jolla se nostetaan
noin 15-20 metriin ja hinataan
sopivaan
suojaisaan
paikkaan
matalaan sitomista ja "melkein"
pinnalle nostoa varten. Tämän jälkeen
hinataan paatti kerhotalon eteen ja
upotetaan 18 metriin omaan jo muuta
romua sisältävään huvipuistoomme.
Jaa miksi? Muuten vaan.
Itse olen tavoistani poiketen ollut

hivenen työllistetty eri tasoisten
sukekurssien vetämisen muodossa.
Nyt menossa AOWD, jolla kolme
oppilasta.
Seuraavana
lienee
vuorossa RESCUE-kurssi, joka tulee
ilmeisesti paisumaan 7-8 osallistujan
kokoiseksi, varsinkin jos saamme
junailtua
kurssia
tukemaan
"aikuiskoulutustuen". Tämä takaisi
paitsi osallistujille edullisen kurssin
niin minullekin jopa jonkinlaisen
palkan. Aika näyttää. Joka tapauksessa kurssitouhut ovat olleet ihan
mukavaa vaihtelua sukellusarkeen.
Tekniikkapuolella ei mitään mullistavaa ole tapahtunut. Viimeisestä TXsukelluksesta on aikaa kolmisen
viikkoa ja niin kauaksihan ei muistini
enää toimi; taikka sitten ei mitään
erityistä
raportoitavaa
löydy…
Kaasukeittiö on saanut nyt kiinteän
boosterin helium ja argon täytöille. Ja
yksi pelkästään argonille pyhitetty 50litrainen on hankittu. Näillä eväillä
olemme pitkälle omavaraisia eikä
sukelluskeskuksen asemalla tarvi
enää välttämättä vierailla ollenkaan
paitsi joutavia höpöttämässä. Toinen
Halcyon RB80 vekotin on tulossa
ryhmäämme. Täytyy vaan toivoa, että
tuleva onnellinen omistaja on sekä
parempi laulamaan ja monipuolisempi
kappalevalinnoissaan kuin tämä
nykyinen hoilottaja. Näillä RB-ukoilla
kun on kumma tapa
elvistellä
laitteillaan kansallislaulunsa muodossa aina jossain yli 70 metrissä.
Kaikki tämä tietty pelkkää kateellisen
panettelua. Täytyy alkaa vissiin
reenaamaan
Maamme-laulua
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suihkussa jos vaikka vielä joskus…
Direktiivien mukaisia GUE-kursseja
on myös tarkoitus Stavangerissa olla
kevään/kesän
aikana
tarjolla.
Kouluttajat
saapuvat
kuulemma
Englannista ja Ruotsista. Tässä kait
tärkeimmät. Mukavia sukelluksia
kaikille.

Ps. Ai niin seura järjesti kiinnostavan
jääsukellusreissun pitkälle vuonon
perukoille sisämaahan viikko sitten.
Minä valitsin kohteeksi peilityynen ja
aurinkoisen meren.

Asko
Puvassa pullistelee ahkerasti juttuja
kirjoittanut Asko Perä. Kuva AP.

Kuvassa suljetunkierron laite rb80.
Kuva AP
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Talvireissu Saltstraumeniin!
Perinteiden velvoittamana aloimme
jälleen tammikuun alussa kerätä
porukkaa Salstraumeniin. Erään
vanhan
kävijän
toivomuksesta
normaali viikko 9 vaihdettiin kuitenkin
viikkoon 11. Lähtijämäärä saatiin pitkällisen säätämisen jälkeen iteroitua
4:än. Näköjään hiihtolomaviikko toisi
kuitenkin enemmän osallistujia.
Kaksi päivää ennen lähtöä alkoi sitten
varsinainen
toiminta.
Puolenkymmentä puhelua Norjaan tuottivat
faksina
4
vuorovesiaikataulua
(Salstraumenin virran kesäajan,
Salstraumenin virran koko vuoden,
Bodön sataman sekä Salstraumenin
nousu- ja laskuveden ajan). Näistä
viimeinen ja oikea saapui kuitenkin
valitettavasti perille vasta meidän jo
lähdettyä, joten matkalta piti vielä
soittaa
paikalliseen
sukellusliikkeeseen ja pyytää kyseinen

taulukko sähköpostina. Liike tarjosi
muutenkin niin erinomaista asennetta
ja tietoa, että päätimme käyttää myös
heidän palvelujaan viikon aikana.
http://www.polardykk.no
Matka alkoi 5.3. klo 15 aikoihin ja
yöpyminen
tapahtui
viihtyisästi
Torniossa. Aamulla lähdimme taas
liikkeelle klo 9-10 ja perille Fiske
Campiin
saavuimme
lupausten
mukaan klo 17:10 paikallista aikaa.
Osa tosin kävi testaamassa pakun
jääkettinkejä ja saapui hieman
myöhemmin.
Tavarat mökkiin, lämmitykset päälle,
termostaatit 8 asteesta ihmislämpötilalle ja lumilapio sekä -kola
autoon. Pienen lumityön jälkeen
uskoimme tiemme sukelluspaikoille
olevan auki. Norjassa oli nimittäin
satanut
vastikään
lunta
eikä
vesisadekaan saanut sitä pyyhkäistyä
pois. Sade tosin loppui lunta
luodessamme.
Vielä hieman tietokoneella sukellusten
sunnittelua, pari virvoketta naamaan,
lämmin suihku ja nukkumaan.

Sunnuntai

Ketjut
on
lisättävä
itsekin
sukellusvarustelistaan jatkossa... Kuva
Pekka Vaittinen
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Sunnuntaiaamuna herätys oli tietysti
turhan aikaisin, mutta onneksi pieni
pakkanen
pakatessa
herätti.
Lumitilanne huolestutti, mutta onneksi
pilviverho alkoi jo veteen mennessä
repeillä, luvaten pikaista lumen
lähtemistä. Sukelluksen päätarkoituksena oli testata laitteiden toimivuus
tositoimia
varten
ja
hankkia
optimistisimmille reissaajille ruokaa.
Pekan lamppu kuitenkin piti koko
sukelluksen ajan niin suurta meteliä,
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että kalat osasivat välttää meidät jo
kaukaa. Kaikilla tuli kylmä johtuen
ehkä pienestä palelemisesta ennen
sukellusta ja nousimmekin ylös jo 50
minuutin jälkeen. Ilma sentään oli
muuttunut ja nyt tuli reilusti rakeita.
Onneksi lamppuun päässyt vesi auttoi
pääsemään näistä pienistä murheista
ylitse.
Päivän toisella sukelluksella oli sitten
jo tarkoitus mennä virtaan ja tarkistaa
virran sekä vuorovesitaulukkomme
yhteensopivuus.
Lähtö
hieman
viivästyi
lumiketjujen
kanssa
puuhatessa ja rantaan tullessa siellä
oli jo 6 norjalaita lähes valmiita
lähtöön. Kiireesti kamat niskaan ja
ehdimmekin todistamaan rannalta
viimeisen norjalaisen painumista
pinnan alle. Itse lähdimme noin
kymmenen minuuttia myöhässä.
Koska vuoroveden maksimin ja
minimin vaihtelu oli kuitenkin lähes 3
metrin luokkaa, oli virta selkeä. Itse
meinasin jossain vaiheessa hieman
sohlata ja kääntyä virran mukana n.
10 metriä ennen tavoitetta, muutaman
metrin
mittaista
pystysuuntaista
tunnelia. Kati onneksi huomasi
tapahtumassa olevan pahanlaatuisen
virhearvioinnin ja kaikki pääsivät
sukeltamaan tunnelin läpi jonka
jälkeen käännyimme takaisin. 50
minuutin sukelluksen jälkeen olimme
palanneet lähtöpaikalle ja polttaneet
dekomme. Norjalaisia virkaveljiä ei
vieläkään kuulunut pinnalle ja oma
mielenkiintomme alkoi luonnollisesti
kasvaa. Heidän sitten noustua 10
minuuttia meidän jälkeen, oli aika
kuulustella asioista selvästi enemmän
perillä olevia. Kertomukset olivatkin
sitten ankeita. Pari edellistä vuotta

olemme
näköjään
sukeltaneet
pelkästään
aloittelijoiden
turistikohteita. Varsinaiset kohteet ja
kunnon maisemat alkaisivat vasta
näiden jälkeen. Hyvien ohjeiden ja
jälleen toimivan lampun seurauksena
alkoi päivä jälleen paistamaan.
Seuraavaksi kohteeksi valittiin sitten
kyseiseltä herralta kuultujen juttujen
perusteella Pekan kokoinen kissakala
(The Old Man).

Maanantai
Maanantaiaamu alkoi sitten jo
rutiinilla. Nopeat aamutoimet ja
rantaan. Kohteena oli siis suuri
kissakala ja hyviä maisemia. Kaikin
puolin onnistunut sukellus, vaikka iso
kissa jäikin löytämättä. Sukelsimme
kuitenkin selvästi pidemmälle kuin
edellisinä
vuosina
kyseisestä
kohteesta ja maisemat vain paranivat
koko ajan. Sukelluksen jälkeen alkoi
pullojen täyttö ja Pekalla lampun
korjaus. Pari tuntia sukelluksen
jälkeen alkoi virta salmessa yltyä ja oli
aika käydä tekemässä tämän viikon
rantakuvaukset. Virta jaksaa aina
ihmetyttää.
Vielä
ennen
kuin
pääsimme autoon, tuli Polardykkistä
soitto. Meistä ei ollut kuulunut mitään,
joten he tarkastivat tilanteemme.
Suunnitelmissamme oli muutenkin
käydä siellä paikan päällä, joten
puhelu oli lyhyt ja juttua jatkettiin
Bodön keskustassa Polardykkin
tiloissa.
Keskiviikoksi
sovittiin
virtasukellus, tosin edellisistä vuosista
aika paljon poikkeava. Viereinen salmi
on jonkin verran vauhdikkaampi kuin
Salstraumen, mutta siitä puuttuvat
pystyvirtaukset lähes kokonaan.
Kuulemma kerran siinä käytyään ei
enää vanhaan paikkaan haluakaan.
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Luvassa olisi siis vauhtia, muttei
niinkään
vaarallisia
tilanteita.
Paluumatkalla sukelluskeskuksesta
yritimme
vielä
käydä
kalanviljelylaitoksella katsomassa ruijanpaltaita, mutta keskus oli valitettavasti
kiinni. Vielä hieman lepoa ja Pekalla
lampun korjausta ja olimme valmiita
yösukellukselle.
Yösukelluksella oli pimeää. Kaloja oli
selvästi enemmän kuin päivällä, mutta
suuret kissakalat ja kampelat pysyivät
piilossa. Itselle sukelluksen suurin
saavutus oli huomata, että saan oman
kuivapukuni puettua myös järjestyksessä pää ensin, sitten kädet.
Tämähän tarkoittaa että voinkin alkaa
liimailemaan kiinteitä hanskoja.
Sukelluksen jälkeen oli taas pullojen
täyttö ja lettujen syönti. Parit
virvokkeet ja nukkumaan.

meidänkin aika tehdä samoin.
Paluumatka sujui liiankin mukavasti ja
rantaan tullessamme aloimme jo 5
metrin
syvyydessä
ihmetellä
maisemaa. Tuttuja laiturin kiinnityskettinkejä ei löytynyt. Tähystely
pinnalla osoitti meidän menneen yhtä
lahdenpoukamaa pidemmälle kuin oli
tarkoitus.
Risuimme
enimmät
varusteet rannalla menevän tien
varteen ja kävimme hakemassa autot
paikalle, johon varusteemme sitten
pakattiin. Eli ei siitä harhailusta mitään
haittaa tullut. Ajattelimme jopa että
tämä voisi tehdä joskus jopa
tarkoituksella. Paikalla oli jykevä
laituri, jonka pilarit jäivät Jyrkin
mieleen ja hän kävikin sitten illalla
uuden
reissun
kuvaamassa
kyseisessä
lahdenpoukamassa.
Iltapäivän sukellukselle nostimme
sitten tavoitteita. Tarkoitus oli sukeltaa
lähes koko salmen läpi loppuvassa
nousuvedessä ja samaa reittiä
takaisin alkavassa laskuvedessä.
Veteen mentiin minuutilleen aikataulussa ja matka saattoi alkaa.
Otimme
alkumatkan
hieman
ylempänä
kuin
aiemmin
ja
aikaisemman sukelluksen tunnelin
ohitimme n. 13 minuutin sukelluksen
jälkeen. Virta oli siis ilmeinen, vaikkei
sitä niin hyvin tuntenutkaan, kun ei
ollut selvää kosketusta pohjaan.
Jonkin matkaa tunnelin jälkeen alkoi
pohja nousemaan ja sitä myötä
myöskin virran nopeus. Enää ei
räpylöillä
potkimalla
pystynyt
pysäyttämään itseään, ainoastaantarttumalla pohjan kiviin. Matkan
taittuessa vauhdilla pystyi kuitenkin
näkemään lukuisat kissakalat, turskat
ym. vedenalaisen elämän. Hyvissä

Tiistai
Tiistaiaamun herätys sovittiin n. klo 8
ja sukelluspaikaksi alkaen klo 9:10
Kahvilaranta. Tarkoitus oli lähteä
tätäkin päivää aiemmin liikkeelle ja
löytää vielä parempia maisemia.
Olimme edellispäivänä olleet vähän
kiireisiä ja nyt olimmekin vedessä
odottelemassa jo 10 minuuttia ennen
sovittua
lähtöaikaa.
Oikealla
kellonlyömällä painuimme sitten
pinnan alle ja lähdimme kohti siltaa.
Matkan teko oli rauhallista virran
mukana menoa ja kameran käyttö oli
vaivatonta. Maisemat olivat jälleen
upeat. Kalliot aaltoilivat ja kumpuilivat
ja välissä oli pieniä hiidenkirnuja ja
niiden alkuja, sekä henkilöauton
kokoisia
kiviä.
Lähes
koko
sukelluksen ajan meitä ympäröi
tuhatpäinen parvi reilun 10 sentin
mittaisia kaloja. Virran käännyttyä tuli
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ajoin ennen siltaa, jonka piti olla
käännöskohtana, tartuin pohjan kiviin
hieman miettiäkseni menoa ja koska
kaikki muut näyttivät tekevän samoin,
oli meillä hieman pattitilanne. Kaikki
kuplat menivät vauhdilla vaakatasossa taaksepäin ja olimme hieman
toisistamme erillään. Kommunikointi
ja yhteislähdön aikaansaaminen oli
lähes mahdotonta. Ja yli 5 sekunnin
ero irrottautumisessa olisi johtanut
ryhmän hukkaamiseen. Odottelimme
siis virran kääntymistä paikallamme.
Kellon osoittaessa oikeaa aikaa, ei
kukaan ollut kuitenkaan kertonut sitä
virralle, vaan se jatkoi menoaan
aiemmalla vauhdilla. Joten ei muuta
kuin lisää odottelemista. Onneksi
kaikilla oli reilun kokoiset tuplapullot ja
syvyyttä oli ainoastaan 15 metrin
paikkeilla. Joten ilmojen puolesta
tässä oltaisiin vaikka kuinka kauan. 10
minuuttia aikataulullisen kääntymisajan jälkeen virrassa alkoi näkyä
sentään
jotain
heikkenemisen
merkkejä ja lähdimme liikkeelle.
Räpylät eivät vieläkään olleet hyvä
vaihtoehto
liikkumiseen
vaan
hinasimme itseämme kivistä. Välissä
pääsi kissakala säikäyttämään. Kun
veti itsensä kiven yli, huomasi
tuijottavansa sitä puolen metrin
päästä silmiin. Ehkä kissa kuitenkin
säikähti enemmän, sillä Jyrkin otettua
pari kuvaa, lähti se matkoihinsa.
Mekin jatkoimme tätä, ei niin
perinteistä, etenemistapaa. Kumma
juttu,
tätä
ei
opetettu
edes
tekniikka-sukellus-kursseilla.
Jyrki
taisi ottaa tästä taivaltamisesta pari
kuvaakin.
Muutama
minuuttia
taivallettuamme pääsimme vedenalaisen kukkulan laelta ja virta alkoi

helpottaa. Yhteistuumin päätimme
kuitenkin nousta lähemmäs pintaa,
sillä varsinainen käännös jäi vielä
odottamaan itseään. Paluumatka
sujuikin sitten 10 metrin matalammalla
puolen ja hitaasti potkiskellen.
Lopputuloksena oli 77 minuutin
sukellus, jossa meno kääntymispaikalle kesti 22 minuuttia. Kaikki
olivat kuitenkin erittäin tyytyväisiä
sukellukseen ja tämä päätettiin ottaa
vielä uusiksi.

Keskiviikko
Keskiviikkoaamuna kokeiltiin taas
tälle viikolle uutta paikkaa Kahvilanrantaa vastapäätä. Edellisvuosista
paikka tosin oli tuttu. Mäki sinne oli
sen verran luminen, että kulkupeliksi
otettiin ainoastaan paku. Paikan
päällä on pari pöytää tuoleineen ja
niiden päällä on loistava paikka pukea
ja riisua tavarat. Nähtävyytenä
paikassa on suuri hiidenkirnu, jonne
päästäkseen on tosin potkittava
tosissaan läpi akanvirran. Tavaroita
purkaessa
huomasimme
parin
olennaisen tavaran puuttuvan; sekä
minun että Katin painovyöt. Aika on
tosiaan hieman kortilla, joten se vajaa
10 minuuttia mikä olisi mennyt
majapaikalta niiden hakuun, olisi ollut
liikaa. Jyrkiltä löytyi yksi ylimääräinen
ja Kati ilmoittautui vapaaehtoiseksi
jäämään pois sukellukselta, joten
minä
pääsin
veteen.
Otimme
tavoitteeksi hiidenkirnut. Alkumatka
meni leppoisasti virran mukana lilluen,
mutta sitten alkoi varsinainen työ.
Ihmeellistä miten niinkin selkeästä
myötävirrasta löytyy noin paljon
akanvirtoja. Jätimme ennen viimeistä
etappia leikin kesken ja totesimme,
etteivät ne hiidenkirnut nyt niin hienoja

31

Rauma-Repola Diving Clubin jäsentiedote 2/2004
edes olisi olleetkaan.
Iltapäivällä oli sitten odotettavissa
jotain todella uutta. Viereinen vuono
Sundstraumen
on
yhteydessä
Salstraumeniin ja vuoroveden vaihtelu
on samanlaista. Kukaan meistä ei
aiemmin ollut käynyt kyseisessä
paikassa,
eikä
paikallisetkaan
ilmeisesti olleet huomanneet paikkaa
kovin paljoa aiemmin. Klo 15 tuli
Polardykkenin 200 hevosvoimaisella
koneella
varustettu
Bombardier
hakemaan
meitä
majapaikan
laiturista. Tavarat kyytiin ja menoksi.
Matkaa kohteelle ei ollut kuin vajaat
10 minuuttia. Kovin paljoa meitä ei
briiffattu, opas vain kysyi kuinka kovaa
kyytia haluamme ja ilmoitti "more
speed, more fun". Hieman vältellen
hän vastasi kun kysyin suositeltavasti
syvyydestä ja reitistä. Vasemman
puoleinen reuna tarjoaisi kuulemma
tasaisempaa menoa ja 30 metriä olisi
hyvä
syvyys.
Tässä
siis
suunnitelmamme. Kaksi paikallista

DIR-sukeltajaa hyppäsi veteen pari
minuuttia ennen meitä ja me sitten
perässä. Virrasta johtuen painuimme
pinnan alle välittömästi yhteishypyn
jälkeen. N. 10 metrissä katsoin että
kaikki olivat kasssa ja aloin leijua kohti
solaa. Jossain vaiheessa virta sitten
katsoi että nyt Marko tarvitsee pesun,
linkouksen ja vielä kuivauksenkin ja
minua vietiin. Sen verran reissusta
muistaa että kanjonin seinämät olivat
lähimmillään n. 10 metrin päässä
toisistaan ja kuplien suunnasta ei
voinut päätellä missä pinta on.
Pääosa ajasta meni liivin ja puvun
täyttöön ja tyhjennykseen. Ja koko
ajan oli hymy niin leveä, että regun
suussa pysyminen oli enää ihme.
Jossain vaiheessa huomasin virran
hieman hiljentyvän ja edessä olevan
norjalaisen. Itse tyydyin vastaamaan
hänen OK-merkkiinsä, Kati sen sijaan
päätti mennä halailemaan häntä.
Ehkä virralla oli myös osuutta Katin
päätökseen. Itsekin oli pari kertaa

Vinoneliöt kertovat nousunopeuden äkillisistä kiihtymisestä.
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Nyt on ns. “rauhallista” ja sukeltaminen mahdollista. Kuva Pekka Vaittinen.

Nyt siinä ei sukeltaisi Katikaan, joka mittatikkuna. Kuva Pekka Vaittinen.
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matkan aikana törmännyt kallioon.
Ihme kyllä olimme Kati kanssa
tiukimman virran mentyä vielä
näköyhteydellä ja pienen kommunikoinnin jälkeen vaihdoimme jatkon
oikeaan reunaan. Samalla huomasin,
ettei syvyys enää välttämättä olekaan
tavoiteltu 30 metriä, vaan tarkistus
mittarista
osoitti
46,6
metriä.
Loppumatka oli kohtuullisen hallittua
menoa ja matkalla näkyi mm. komean
kokoinen ruijan pallas. Virran antaman
kyydin jälkeen alkoi normaali sukellus
tuntua hieman vaisulta ja nousimmekin ylös jo 50 minuutin jälkeen.
Ylös noustuamme aloimme Katin
kanssa hakea muita. Jyrki näyttikin
olevan samalla rannalla n. 100 metrin
päässä,
Pekka
sen
sijaan
vastarannalla ja paljon kauempana.
Aika hyvä suoritus meitä kaikilta
Vaikka sukellus on parityöskentelyä,

neuvoisin
kuitenkin
jättämään
pariköyden veneeseen tällaisella
virtasukelluksella vaikka pari sitten
hukkuisikin. Veneen sitten poimittua
kaikki ylös ja palautettua meidät
takaisin
majapaikkaan
alkoi
sukelluksen kertaaminen. Tietokoneiden purku aiheutti hilpeyttä.
Minulla on parikymmentä varoitusta
liian nopeasta noususta, kaikki tosin
30 metrin syvemmällä puolella enkä
missään vaiheessa ollut noussut
paljoa. Pekka sen sijaan varoituksia
oli vähemmän, mutta hän oli käynyt 40
metristä 15 metrissä ja takaisin alle 2
minuutin. Kuten Pekka itse asian
ilmaisi: Ensin virta tarttui minuu kiinni,
pyöräytti täyden voltin ympäri ja sinne
alkoi viedä vauhdilla pintaan. Kaikki
olivat kuitenkin sitä mieltä että tämä
oli ehdottomasti hieno sukellus ja se
on otettava joskus uusiksi.

Sundstraumenin aukko näkyy aivan perällä. Kuva Pekka Vaittinen.
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Torstai

rauhoittuminen ei siis ollut yltänyt alas
asti. 10 minuutin jälkeen päätimme
sitten olevan oikean hetken ja
laskeuduimme pohjalle. Virta olikin
juuri oikea ja pystyimme jo kevyellä
työskentelyllä etenemään vastavirtaan. Pohjaa peittivät erikokoiset
kivet ja värikäs kasvillisuus. Ja
uskomattoman monen kivenkolon oli
vallannut kissakala. Tällä sukelluksella niitä näkyi eri kokoisia ja
näköisiä. Kohtuullisen tyyni osuus
kesti 5 minuuttia ja sen jälkeen meitä
taas vietiin. Maisemat vaihtuivat
nopeasti ja hymy kasvoilla levisi.
Edellinen virran käännön odottelupaikka vilahti ohi nopeasti, samoin
tunneli. Koska sukellus oli kestänyt
jonkin aikaa ja pohjan syvyys oli lähes
40
metriä,
päätimme
nousta
loppumatkaksi hieman ylemmäs, jottei
dekoilusta muodostuisi ylipääsemättömän pitkää. Ylempänä oli
haittana pienet akanvirrat, mutta pieni
potkiminen teki vain hyvää leijumisen
jälkeen. Jossain vaiheessa aloin
ihmettelemään Katin viittilöintiä, mutta
avioparin saumattomalla yhteisymmärryksellä jätin sen huomioimatta.
Jälkeenpäin selvisi että Jyrki sieltä oli
lähtenyt meitä vastaan, mutta meni
meistä ohi yläpuolelta. Hyvä suoritus
kuitenkin häneltä, sillä hänkin ehti
tehdä lähes tunnin sukelluksen vaikka
siirtyi toiseen paikkaan meidän jo
painuttua pinnan alle. Nousupaikalla
oli vielä tarkoitus tehdä pieni kierros ja
nousta ylös niemen toiselta puolelta.
Pekka luopui tästä korvien ongelmien
vuoksi ja minä lähdin Katin kanssa.
Sukelluksen loppuvaiheessa näkyi
vielä veikeä 5 sentin mittainen
kampela,
jonka
kanssa
sai

Torstain ensimmäinen sukellus tehtiin
jälleen kahvilarantaan ja siitä tuli
minun ja Katin osalta aika lyhyt. Heti
sukelluksen aluksi alkoi vyötärön
alapuolella
tuntumaan
hieman
epänormaalin kylmältä ja totesin
pukuni todennäköisesti vuotavan.
Aiemmin en kuitenkaan ollut vuotoa
kokenut, joten en kuitenkaan ollut siitä
varma. Niinpä jatkoin sukellusta
parikymmentä minuuttia ennen kuin
ilmoitin Katille että lähdettäisiinkö
takaisin ja Pekalle ja Jyrkille että
morjens. Pinnalla huomasin hieman
kosteutta puvussa. Koska täyttöventtiili oli hieman löysällä, panin
vuodon sen piikkiin, kiristin ja unohdin
koko asian.
Päivän toinen sukellus tehtiin taas
aivan uudella tavalla. Edellinen
roikkuminen kivissä vuoroveden
kääntymistä odotellen oli opettanut
jotain ja nyt päätimmekin kantaa
laitepakettimme sillan juurelle ja
odottaa siinä virran kääntymistä.
Virran
käännyttyä
hyppäisimme
veteen ja ajautuisimme entiselle
lähtöpaikalle pohjoisrannalle. Siellä
meitä odottaisi paku, jolla hakisimme
lähtöpaikalta toisen auton. Kaikki
meni suunnitelmien mukaan kunnes
Jyrkin painemittarin letku päästi
ruman äänen. Hänen sukelluksensa
oli ohi. Jos tosin olisimme tienneet
virran kääntymisen tarkemmin, olisi
hän ehtinyt hakea uuden letkun
kilometrin päästä. 10 minuuttia
vuorovesitaulukossa ilmoitetun ajan
jälkeen hyppäsimme veteen ja
painuimme n. 15 syvyyteen tuttuun
asentoon, kädet kiviä puristaen ja pää
virrassa.
Pinnan
hienoinen
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menemään muutaman minuutin. 77
minuutin jälkeen olimme valmiita
nousemaan
pintaan
ja
sain
vahvistuksen epäilyilleni. Sukelluksen
aikana oli pari kertaa tuntunut kuin
puku olisi vuotanut ja seisomaan
noustua tunsin että jalkovälissä tulvi.
Puku auki ja asia varmistui. Ihan
pienestä reiästä ei ollutkaan kyse.
Täysi tunnustus kuitenkin uudelle
aluspuvulleni. 4 asteinen vesi, 77
minuuttia pitkä sukellus, reilu vuoto,
eikä palellut yhtään. Aiemmalla
puvullani en olisi pysynyt lämpimänä
ilman vuotoakaan tuskin edes 45
minuuttia.

joten yritin pyydystää yhtä DIRpuukollani. Isomman olin unohtanut
Tampereelle. Hyvä osuma tylsällä
puukolla sai kuitenkin kampelan vain
nauramaan. Se ei viitsinyt edes uida
kauaksi. Kati oli kuitenkin hävinnyt
jonnekin, joten en voinut lainata edes
hänen
puukkoaan.
Sukelluksen
päätimme dekoilemalla hapella,
loppumatkan
vauriot
voisimme
varmasti hoitaa ilman sitäkin.
Majapaikalle paluun jälkeen pesimme
terassilla varusteet, laitoimme ne
kuivumaan ja aloimme polttelemaan
typpeä.
Ensi vuonna uusiksi!

Perjantai

Kati, Marko
Pekka ja Jyrki

Perjantaina kävimme vielä tutkimassa
uusia maastoja. Löysimme matalalta
näyttävän lahdenpoukaman, jossa oli
vielä ohut jääkerros. Pekka jäi pinnalle
koska tunsi korvissaan olevan vikaa,
me muut painuttiin veteen. Matala
ranta jatkui ainoastaan 10 metriä ja
sen jälkeen rupesi laskeutumaan. N.
35 metristä löysi Kati kissakalan, jota
Jyrki
pörryytteli
skootterillaan
kuvaamaan. Tästä se ei kuitenkaan
tykännyt vaan rupesi uhittelemaan.
Jyrki taas päätti antaa sille hieman
pölyä silmille skootterilla, mutta sitten
se hermostui totaalisesti. En edes
tiennyt niiden pystyvän niin nopeaan
liikkeeseen. Kala oli Jyrkin niskalla
muutamassa sekunnin osassa, josta
se tuli taas etupuolelle. Hieman
nyrkkitappelua ja vetäytymistä ja
ottelua päättyi ratkaisemattomana.
Kumpikin sai vakavia vaurioita, mutta
onneksi vain henkiselle puolelle.
Loppusukellus meni taas rauhallisemmin. Pekka on luvannut perata
kaikki kampelat mitä pyydystämme,
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Ostetaan/Myydään
Myydään sukelluslaitteet:
• 2 kpl regua TX40ja TX50
• konsoli, jossa on SMT, painemittari ja kompassi
• 2 kpl liivejä BuddyComando, joissa Autoair (eli okto mukana)
• 2 kpl 10/200 baarin pulloja
• 2 kpl märkäpukuja ja 1 kpl kuivapuku, johon on vulkanoitu Nokian saappaat

Tiedustelut:
Peter Grankvist
puh: 040 722 9336

Tärkeitä puhelinnumeroita
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puhelin kotiin, töihin ja gsm
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