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Jäsentiedote 3/04 - toukokuu

Tässä lehdessä mm.:
•
•
•

TOIMIHENKILÖPALSTAT
UUSI KAMMIO KÄYTTÖÖN
KESKIVIIKKOSUKELLUKSET
KÄYNTIIN

•
•
•
•

TARINAA NORJASTA
VAPAASUKELLUSASIAA
DEEP-STOP OPPIA
KUVIA HAVERISTA

Uuden kammion harjannostajaisia vietettiin vappuaattona mahtavassa kelissä.
Kuva Tero Malinen.
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Puheenjohtajan palsta
Tervehdys sukeltajat! Kevään P1kurssi
edistyy
hyvää
vauhtia,
Vesilahden rantoja päästään siivoamaan aivan kohta ja ensimmänen
seuran merireissu on jo toukokuun
lopulla. Keskiviikosukelluksia järjestetään touko-kesäkuussa tottuun
tapaan ja ne ovat todella hyvä tapa
aktivoitua sukeltamaan myös jos on
päässyt lipsahtamaan pidempi aika
edellisistä sukelluksista. Sukelluskauden alku lähestyy siis kovaa
vauhtia jo märkäpuvulla sukeltavienkin osalta.
Vuosi on alkanut aktiivisesti ja P1kurssilla on yhdeksän oppilasta – ihan
hyvä määrä.Uu della kurssilla onkin jo
opettettu uusien suositusten mukaan
myös ns deep-stop eli syvällä tehtävä
turvapysähdys.
Kokeneempienkin
sukeltajien on syytä huomioida tämä
tutkimusten mukaan olennaisesti
turvallisuutta lisäävä uusi sääntö,
asiasta lisää koulutuspalstalla.

Seuran vuosikokus aloitettiin 3. huhtikuuta ja lopetettiin 18. huhtikuuta.
Kokous ei toki koko tuota aikaa
istunut, vaan joutui kokoustauolle
pienten
koordinaatio-ongelmien
vuoksi. Vuosikokouksen yhteydessä
oli mahdollista myös lunastaa itselleen
uuden kammion avain – avaimia vielä
kaipaavien on syytä ottaa yhteyttä
Henri Hakalaan.
Kesän Orbiit-reissujen ilmoittatumiset
hoituvat
totuttuun
tapaan
sähköpostilistan kautta. Jos et listalla
ole ja haluat reissuille mukaan, ota
hyvissä ajoin yhteyttä reissun
järjestäjään!
Antoisaa ja TURVALLISTA sukelluskesää toivoen

Jari Leppäkoski

Tervehdys norpat!
Hieno kausi alkaa pikku hiljaa olla
pulkassa.
Näemme
vielä
päättäjäisissä 16.5. munkittelun ym
merkeissä, sitten ei muuta kun
aurinkoista kesää ja muistakaahan
polskutella
paljon!
Syksyn
aloituskerrasta
tulee
tietoa
lähempänä.

Kesäterkuin
Noppatiimi!
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Koulutusuutisia 2004/3
Tervehdys!
Jäät
ovat
taasen
kadonneet Perinteisesti sukelluskurssit ovat
Tampereen lähialueen vesistöistä ja jostain syystä olleet hyvin miesavovesikausi pääsee taas kunnolla valtaisia. Tällä kertaa kevään perusalkamaan. Sukeltaminen on jatkuvaa kurssillla 9 kurssilaisen ryhmässä on
opiskelemista ja aikaisemmin opitun jopa 6 kpl kauniimman sukeltajamuistelemista.
Vanhat
taidot puolen jäsentä! Kurssi on edennyt
valitettavasti ruostuvat talven aikana. oikein mukavasti eteenpäin, vaikka
Tärkeimpiä turvallisuusjuttuja on hyvä välillä altaassa onkin ollut turhan
näin keväällä palautella mieleen paljon vipinää. Parhaimmillaan on
ensimmäisillä sukelluskerroilla. Mitä meidän ryhmän lisäksi ollut 2-3
teet kun kaveri tulee pyytämään muutakin kurssia valtaamassa omaa
ilmaa... no joo... tietysti hänelle nurkkaansa altaan pohjasta.
annetaan sitä ilmaa, mutta mitä Ari on avannut ilmoittautumisen tämän
tarkalleen ottaen teet? Annatko kesän P2 ja P3 kursseille. Nyt alkaa
hänelle suussasi olevan regulaattorin olla
todella
viimeinen
hetki
vai irrotatko octon pidikkeestään? ilmoittautua, jos mielii mukaan tähän
Missä
tarkalleen
pidät
vara- junaan. Hopi hopi!!
annostintasi? Koska muuten viimeksi Vielä lopuksi muistuttaisin mahdollisia
kokeilit
irrottaa
vara-annostajan kiinnostuneita TaUrSu:ssa järjesnopeasti? Missä parisi pitää jne jne. tettävistä VaPePa- (21-23.5.) sekä
Näitä jaloja taitoja on oikein hyvä syväsukelluskursseista (20-22.8.).
tilaisuus kerrata esimerkiksi 19.5. Oikein
mukavaa
ja
erityisesti
alkavilla keskiviikko-sukelluksilla.
turvallista sukelluskesää kaikille!!!
Myös uutta opittavaa löytyy jatkuvasti,
sillä alan tutkimus menee kovaa
vauhtia
eteenpäin.
Varsinkin
dekompressioteoriat
kehittyvät
vastaamaan yhä paremmin ja
tarkemmin todellisia elintoimintoja.
Tänä kevään SUSL julkaisi uudet
ohjeet sukellustaulukoiden ja –
tietokoneiden käytöstä. Lisäyksenä on
tulleet ns. syväpysähdykset, (eng.
deep-stop). Nämä uudet ohjeet
koskevat ihan kaikkia sukeltajia, sillä
niitä tulee noudattaa jopa P1-tasoisilla
sukelluksilla. Asia on otettu mukaan jo
Kuva. Tero Malinen.
tämän
kevään
peruskurssin
opetuksessa. Asiasta on tarkempi
kertomus toisaalla tässä lehdessä...

Reima
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Syväpysähdyksen (eng. Deep Stop)
anatomiaa
typpeä). Tätä teoriaa kehiteltiin
eteenpäin ja tunnetuimmaksi tällä
saralla on päässyt tohtori Bühlmann,
jonka laskemia taulukoita löytyy
tänäkin päivänä peruskurssilaisten
oppikirjan välistä.
Puoliintumisaikoihin perustuvat mallit
kehittyivät hyvin hienostuneiksi ja
parhaimmillaan oli käytössä jopa
kymmeniä erilaisia kudoksia mukana
malleissa. Valitettavasti, ne eivät
kuitenkaan ole pystyneet täysin
estämään kaikkia sukeltajantautitapauksia. Vaikka sukeltaisi kuinka
tarkasti taulukoiden mukaan saattaa
silti saada ns. ansaitsemattoman
kammiokeikan.
Jossain vaiheessa huomattiin, että
kaikilla sukelluksilla on sukeltajien
veressä kuplia ylösnousun aikana
sekä tunteja pinnalle tulon jälkeen.
Opittiin tuntemaan ns. mikrokuplat.
Ensimmäiseksi muodostuneet ihan
pienet kuplat, mikrokuplat, mahtuvat
kulkemaan jopa hiusverisuonten läpi.
Ne voivat kiertää jopa useita
kierroksia verenkierron mukana.
Niiden koko muuttuu veressä olevien
kaasujen pitoisuuksista (kaikkien, ei
pelkästään typen!) sekä ympäröivän
paineen
muutosten
perusteella.
Kulkiessaan sellaisen kudoksen läpi,
jossa olevan typen osapaine on
suurempi kuin ympäristön paine
(supersaturate) imee kupla itseensä
huomattavan runsaasti typpeä ja sen
koko kasvaa. Jos nousunopeus on
samanaikaisesti liian suuri, saattaa
kupla kasvaa niin suureksi, että se

SUSL:
”Suosituksen mukaan kaikilla yli
12m syvillä suoranoususukelluksilla tehdään minuutin mittainen
syvä turvapysähdys sukelluksen
maksimisyvyyden
ja
pinnan
puolivälissä.
3 minuutin turvapysähdys tehdään
edelleen
normaalisti
3-5
m
syvyysalueella.”
Dekompressiomallit ovat ehkäpä
vaikein
yksittäinen
teoreettinen
ongelma sukeltamisessa. Aikoinaan,
kun Thames –jokeen rakennettiin
siltoja, niin kovasti ihmeteltiin, kun
veden
alla
päivän
raataneet
kovakuntoiset työmiehet sätkivät ja
vääntelehtivät, kun heidät kotiin
lähtiessä kiskaistiin laiturille. Jossain
vaiheessa joku älysi, että typpihän se
kertyy sukelluksen aikana elimistöön
ja nousun aikana muodosti kuplia,
mikä ei olekaan kovin hyvä juttu. Pian
olikin jo saatu ensimmäiset teoriat ja
ohjeet kuinka pitkään työmies sai
juntata parrua pohjaan, että hän pystyi
myös seuraavana päivänä tekemään
töitänsä.
Ensimmäinen
todella
suuri
edistysaskel oli Haldanen kehittämä
teoria eri nopeuksisista kudoksista.
Erilaisilla keinomateriaaleilla saatiin
selville että nopeimpien kudosten
puoliintumisajat ovat luokkaa 4-5
minuuttia ja hitaimpien useita tunteja.
Nopeus riippuu lähinnä elimen
verenkierrosta ja kyky imeä typpeä
lähinnä
sen
rasvapitoisuudesta
(enemmän rasvaa = enemmän
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tukkii kyseisen hiussuonen, jossa sen
pitäisi kulkea. Tämän seurauksena
typen poistuminen ympäröivästä
kudoksesta heikkenee pahasti ja
kudoksissa kupliva typpi saattaa
rikkoa soluja. Tästä on seurauksena
joko kutinaa tai hyvinkin rankka
sukeltajantauti,
riippun
kuinka
vakavasta tapauksesta on kyse.
Alussa mainitulla SUSL:n uudella
ohjeella on sellainen tarkoitus, että
paineen alenemiseen tulee selkeä
porras syvyyden puoleen väliin. Tähän
syvyyteen asti on sukeltaja voinut
nousta
hyvinkin
turvallisesti.
Ensimmäiset
mikrokuplat
ovat
muodostuneet hieman aikaisemmin ja
nyt tällä pysähdyksellä pyritään
hillitsemään näiden kuplien kasvua.
Minuutti paikallaan ja taas jatketaan
ylöspäin kohti turvastoppia. Tämä
lienee oikein hyvä sääntö kohtuullisen
syvillä (max 30m) suoranoususukelluksille, mutta dekompressiosekä huomattavan syvillä dyykeillä
näitä ehkä tarvitaan enemmän/
tiheämmin...?
Syväpysähdys -mallit ja teoriat ovat
tällä hetkellä hyvin voimakkaan
tutkimisen kohteena ja tietämys kehon
toiminnasta paranee koko ajan.
Varsinkin
doppleriin
perustuvia
mittalaitteita on käytetty hyvin
ansiokkaasti, kun on tutkittu miten
erilaiset nousuprofiilit vaikuttavat
veren kuplapitoisuuteen sukelluksen
lopussa. Oheinen taulukko on
uusimasta
DAN-vakuutuksen
tiedotuslehdestä. Siinä on muutama
italialainen sukeltaja osallistunut
kokeeseen, jossa he sukelsivat kaksi
peräkkäistä
sukellusta
25m
syvyyteen. Alttiinaoloajat sukelluksilla
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olivat 25 ja 20minuuttia. Sukeltajat
kokeilivat erilaisia nousunopeuksia (3,
10 ja 18m/min) sekä etappisyvyyksiä
(15 ja 6m). Taulukossa on lasketut
typen
kyllästysasteet
kahdelle
kudokselle veri (5min) sekä selkäydin
(10min). Lisäksi mitatut veren
kuplapitoisuudet
sekä
nousuun
käytetty kokonaisaika.
Kuten taulukosta huomaa, niin 6 m
pysähdys pudottaa jonkin verran
mitattuja kuplapitoisuuksia kaikilla
nousunopeuksilla. Huomattavasti iso
pudotus kuplapitoisuuksiin saadaan,
kun mukana on sekä 15 m että 6 m
pysähdykset. Sinänsä jännittävä
huomata, että nousunopeudella on
optimi jolloin kuplapitoisuus on
pienimmillään! Ehkäpä 3 m/min
nopeudella
ehtivät
hitaammat
kudokset imeä itseensä hieman lisää
typpeä
joka
vapautuisi
vasta
myöhemmin...? Pitäisikö siis hitaalla
nousunopeudella
pitää
nykyistä
pitempi turvastoppi??
Varmaa on, että tietämys elimistön
toiminnasta kehittyy tästä vielä
eteenpäin. Tämä SUSL:n julkaisema
lisäys ohjeisiin ei tule olemaan
viimeinen. Tämäkin kuitenkin lisää
sukeltamisen turvallisuutta taas yhden
pykälän. Ehkä tällä pystymme
välttämään
muutaman
ns.
ansaitsemattoman pönttökeikan.

ps. Vielä pitää selvittää kuinka tätä
sääntöä pitää soveltaa näihin yleisesti
käytössä
oleviin
Bühlmannin
taulukoihin. Koska muita ohjeita ei ole
annettu, niin muutetaan sukellusta
tietysti turvallisempaan suuntaan!
Elikkä lyhennetään alttiinaoloaikaa
tuon samaisen minuutin verran. Aika
siis käytetään syvästopissa ja sen
jälkeen noustaan joko turvastoppiin tai
dekopysähdykseen
riippuen
sukelluksesta.

Ref.
- SUSL –koulutusposti 2003/2
- Getting Clear on the Basics: the
fundamental of Technical Diving,
Jarrod Jablonski
- IANTD Technical Diver Encyclopedia, Tom Mount
- DAN Europe News: Alert Diver
2004/I

Reima

6

O-Rengas - 3/04 - toukokuu

Suoja-alueluvat
Nyt on suoja-alueluvat pulkassa niille
henkilöille, jotka ilmoittautuivat lupaan
mukaan ajoissa. Merellä sukeltaessa
pitää joukkiolla olla kopiot lupalomakkeista, joilla voi osoittaa luvan
olemassa olon sekä jonkin sortin
henkilöllisyystodistus.
Skannasin kaikki lupiin liittyvät paperit
(lupalomakeet. lisäehdot, henkilölistan
ja kohdelistan) ja tein niistä yhden
pdf-dokumentin. Kyseinen dokumentti
on jaettu seuran aktivisteille ja jos
tarvitset itsellesi erillisen kopion, niin
ota yhteyttä johonkin seuraavista
henkilöistä (Antti Nissinen, Risto
Esala, Marko Niemelä, Pekka
Vaittinen, Ville Viljanmaa, Kati
Niemelä jne) niin saat sähköisen
kopion, jonka voit tulostaa mukaan.
Kun olette menossa sukeltamaan
suoja-alueelle, niin tarkista, että
suunniteltu kohde on mainittu
kohdelistalla, kaikkien nimet ovat
henkilölistalla
ja lue
tarkkaan
kyseiseen suoja-alueeseen liittyvät
ilmoitusohjeet ja lisäehdot sekä toimi
niiden mukaisesti.
Jos nyt jälkikäteen innostuit suoja-

alueista ja haluat nimesi RRDC:n
lupaan, niin toimi seuraavasti. Selvitä
seuraa koskevien lupien lupanumerot
joltakin aktivistilta ja kysy samalla
joukko-osastojen
puhelinnumerot.
Tämän jälkeen soitat vuorotellen
jokaiseen joukko-osastoon ja pyydät
päästä mukaan RRDC:n lupaan
numero se ja se. Muille taitaa riittää
puhelinsoitto,
mutta
turkulaiset
haluavat mustia pikseleitä valkoisella
eli tiedot on lähetettävä faxilla. Kun
olet saanut jokaisesta joukkoosastosta
vahvistuksen
lupaan
liittymisestä, niin ilmoita asiasta
allekirjoittaneelle ja tulet olemaan ensi
vuonna luvassa mukana. Samalla
menettelyllä voi hakea kohteita, joita
ei ole tällä hetkellä luvassa. Varaa
kyseiseen
operaatioon
aikaa
vähintään viikko. Viime tipan lisäykset
eivät
kanna
hedelmää
puolustusvoimien kanssa pelatessa.
Tämä taitaa olla aiheellista etenkin
turkulaisten kanssa, joilla muita
jämympi menettely, jonka Simo on jo
testannut.

Antti

Kaikkeen kummalliseen sitä törmääkin maastossa. Sukeltamista ei taidettu muistaa
kieltää silloin, kun kylttiä on ripustettu (huomaa kaarnan kasvu). Kuva AN.
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Kalustovastaavan juttua
Tervehdys sukeltajat!

voi taas ruveta lainailemaan kun
kevään P1-kurssi on ohi. Näillä
näkymin se tapahtunnee kesäkuun
alkuun mennessä. Varauslistat ovat
eteishuoneen puukopin seinässä
kiinni. Merkkaa niihin varaamasi
artikkeli ja laina-aikasi. Eteishuoneen
puukopista toinen puoisko on varattu
seuran pulloille, toinen puolisko on
pyhitetty tekniikkasukeltajien artikkeleille (happianalysaattori, filttereitä,
jne). Jos olet vielä kammion avainta
vailla, niin soittele minulle tai Hakalan
Henkalle, jommallakummalla meistä
on avainniput ja listat.
Jos tulee kysyttävää täyttöihin tai
muuhun kalustoon liittyen, niin soittele
ihmeessä.

Kevät on jo pitkällä, tätä kirjoitettaessa
ulkona on lähemmäs 20 astetta
lämmintä. Jäät ovat lähteneet sekä
Näsi- että Pyhäjärvestä. Avovesikausi
voi siis vihdoinkin alkaa. Nyt on siis
viimeistään sopiva hetki ruveta
virittelemään sukelluskamoja kesäkuntoon ja mielentilaa sukellukseen
sopivaksi. Myös uusi ja uljas
kammiomme on nyt valmis, eli esteitä
menestyksekkäälle ja mukavalle
sukelluskaudelle ei pitäisi olla.
Kammiolla on siis iso kompura
eteishuoneessa pullotäyttöjä varten.
Matkakompurat ovat takahuoneessa
ja
ne
on
tarkoitettu
vain
reissukäyttöön. Eteishuoneessa kompuran vieressä on täyttöpäiväkirja,
muista kirjata tunnollisesti täyttämiesi
pullojen paineet ja täytön keston
kokonaisaika. Takahuoneessa on
telineet seuran reguille ja liiveille, niitä

Hauskaa ja turvallista sukelluskautta
toivottaen:

Ville

Ei julkaista verkkoversiossa
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Ei julkaista verkkoversiossa
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keskiviikkosukellukset
Ke-suket alkavat taas pyöriä tänäkin
vuonna ja nimensäkin mukaisesti ovat
4 perättäisenä keskiviikkona keväällä
heti kauden alettua.
Keskiviikkosukellukset on tarkoitettu
kaikille jäsenille: Juuri kortitetuille,
kauan sukeltamatta olleille sekä myös
paljon vedessä viihtyneille aktiiveille.
Keskiviikkosukelluksille on jo talvella
merkitty organisaattori ja nakit
napsahtivat seuraaville: 19.5 Marko,
26.5 Reima, 2.6 Kati ja 9.6 Risto.
Organisaattori toimii tapahtuman
järkkääjänä eli valitsee paikan ja ajan
(yleensä n. klo 18). Tarkempaa infoa
tulee seuran sähköpostilistalle, kun
kulloinenkin
päävastuullinen
on
päättänyt sukelluskohteen. Seuratkaahan postejanne tai ottakaa
suoraan
yhteyttä
kulloiseenkin
organisoijaan, jos (ja kun) haluatte
mukaan.
Jokainen osallistuja huolehtii itse
itsellensä kaikki tarvittavat varusteet
ja
mielellään
myös
ilmoittaa
päävastuulliselle tulostansa etukäteen. Paikanpäällä sitten paritellaan
porukkaa sukelluspareiksi, joten
yksinkin kannattaa paikalle tulla.
Tavoitteena on saada jokaiselle
vähemmän
sukeltaneelle
joku
kokeneempi sukeltaja pariksi. Toki

oman vakiparinkin kanssa saa tulla ja
sukeltaa.
Seuran varusteet ovat lainattavissa
kaikkien
keskiviikkosukellusten
aikana eli peruskurssilaiset jättävät ne
kammiolle su 16.5 altaiden jälkeen.
Varusteet ovat taas pelkästään
kurssilaisten käytössä avovesiviikonlopun eli pe-su 28.-30.5!
Keskiviikkosukellukset ovat mitä
mainioin paikka kerrata talven
ruostuttamia
taitoja,
testata
varusteidensa toimintaa, avata uusi
sukelluskausi, tavata uusia sukeltajia
ja etsiä itselleen vakiparia/pareja
kesän
sukelluksille,
joten
ilmoittauduhan mukaan.
Ja eiku sukeltaan!

Kati

Kesäleiri!!!
Leirin järjestäjä Heidi Hakari tiedottaa lähtijöille henkilökohtaisesti tärkeistä
asioista sähköpostin kautta. Lehteen ei löytynyt suurempia uutisia kyseiseltä
rintamalta. T: Toimitus
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JÄSENTENVÄLISET
RÄPYLÄUINTIKISAT
Kisat pidettiin perinteen mukaisesti
sunnuntain norppapäivänä maaliskuun lopulla Kalevan hallissa. Allas oli
tällä kertaa pitkä, eli matkana oli 50
metriä.
Norppia
oli
paikalla
kiitettävästi, mutta seuran muiden
jäsenten osallistumisessa toivotaan
ensi vuodeksi lisäystä. Olisikohan
juuri alkanut kesäaika saanut
vuorokausirytmin sekaisin. Ajat ovat
käsiaikoja.
Toimitsijoina
olivat

norppaohjaajat, Kati ja Marko Niemelä
ja Sakari Leinonen.
Uutena kilpailumuotona olivat Reima
ja Marko kehitelleet mielenkiintoisen
lajin; 50-metrin sukelluksen täydessä
kuivapukuvarustuksessa.

RÄPYLÄUINTI 50 m

RÄPYLÄUINTI 50 m

Pojat 7 v.
1. Kristian Huhtala (-98 )
Tytöt 9 v.
1. Tiina Sikkilä (-94 )
2. Paula Leppäkoski (-94)
Pojat 9 v.
1. Leevi Voltti (-94 )
2. Manu Ihalainen (-94)
Pojat 11 v.
1. Perttu Koivisto (-93)
2. Felix Voltti (-93)
3. Leo Leppäkoski (-92)
Tytöt 13 v.
1. Annika Haapaniemi (-90)
Pojat 13 v.
1. Sami Sikkilä (-90)
Pojat 16 v.
1. Niko Sikkilä (-88)

Sakke

aika
1.12.3

Naiset
1. Kati Niemelä

aika
31.5

43.7
59.0

Miehet >35 v.
1. Sakari Leinonen
2. Ari Huhtala
3. Risto Esala
4. Matti Penttilä

28.0
28,6
29,1
32.6

57.1
1.06.9

SUKELLUS 50 m, kuivapuku

41.9
47.9
1.04.8

Miehet
1. Marko Niemelä
2. Reima Mäkiranta

37.4
37.7
35.7
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Tapahtumakalenteri
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)

Lokakuu
22-24.11

Ensilumileiri (Risto Esala)

Marraskuu
12.11.
4.12.
4.12.

O-rengas (5/5)
Yleiskokous
PIKKUJOULUT
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Saas nähdä kelpaako Pekalle enää miesten apu tämän jälkeen. Kuva Jari P.

P1- kurssilainen pelkkänä korvana. Kuva Jari P.
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Missä mennään Haveri?

Vedenkorkeuden kehittyminen Haverissa vuosien saatossa. Alimmassa kuvassa tilanne
1.4.2004. Kuvat N.N.
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Tässä näkymää samasta paikasta kaivoksen ollessa tyhjänä. Keltaisella viivalla on
merkattu nykyinen pinnankorkeus. Kuva Risto Esala.

15

Rauma-Repola Diving Clubin jäsentiedote 3/2004

Tervehdys Sukeltajat
keinuttelun ja pomppimisen jälkeen
saavuttiin
Karmöille,
joka
on
Stavangerista rannikolta ulos ja
hieman pohjoiseen päin mentäessä
viimeinen saari ennen suurta ja
mahtavaa. Minä sukelsin yhdessä
pariskunnan Roy/Annette kanssa.
Melko
voimakkaan
pintavirran
ansiosta sai vene vetää meidät
takaisin hylyn päälle, kun aikaa oli
kulunut suunnitelman kertaamisessa
ja yhden pamahtaneen dekosäiliön
painemittarin
letkun
vaihdossa.
Maksimi syvyydeksi tiesimme entuudestaan potkurin luona löytyvät tasan
50 m, vaikka jotkut netin hylkysivut
muuta väittävätkin. Alaspäin valuttiin
rennon rivakasti
kunnes
epämääräisen näköinen rautaromukasa
tuli vastaan noin 20 metrissä. Pienen
orientoitumisen jälkeen otettiin suunta
kohti keskilaivaa ja ahteria jotka ovat
edelleen melko ehjät. Näkyvyys parani
nopeasti ja 3 kymppiä syvemmällä oli
selkeätä. Ahterin ja potkurin alta
päätin
loistavan
näkyvyyden
kannustamana uida hivenen poispäin
ja kääntyä selälleni maisemia
ihailemaan. Näky oli lähes henkeä
salpaava. Vanhan höyrylaivan ison
ahterin muodot valaistuna kaukaa
pinnan suunnasta tulevalla auringolla
saivat ajankulun pysähtymään. Tämä
on yksi niitä lukuisia kertoja kun
todella toivoin, että mukana olisi ollut
kamera ja itsellä taito sitä käyttää. 25
minuuttisen pohja-ajan kuluessa
noustiin kannen päälle ja uitiin
hiljakseen kohti ruhjoutunutta keulaa
sekä
odottavia
dekovelvoitteita.

Stavanger 27.4.2004
Moron taas länsinaapurista. Kesä
tulee kohisten ja mieliala myös
korkealla. Se ilmoista.
Sitten viime kuulumisten kertomisen
jälkeen on paljon vedessä lutrattu.
Vesien lämmitessä tuntuu yleinen
kiinnostuskin
sukelteluun
taas
paremmin heräävän. Teknahtaviin
piireihin on hakeutunut lukuisia uusia
kasvoja vanhojen kovasti kannustaessa (täytyyhän sukellusparien
saatavuus taata).
Viime kerralla mainitsemani hupiveneen nosto, hinaus ja upotus
projekti on onnellisesti takana.
Kiinnostuneille löytyy kuvia, juttua ja
videonpätkä seuran nettisivuilta,
valitettavasti vain "melkein" hurriksi
(www.stavangerdykk.com ; uutisista
jotain husvrak heving tai sellaista).
Omana lyhyenä kommenttina voisi
todeta, että koko projekti oli
tarpeettomuudessaan mukava ja
opettavainen tapa viettää yksi lauantai
päivä.
Viimeisistä tx-sukeista tulee ensimmäisenä mieleen pääsiäisen pyhinä
tehty reissu Karmöy-saaren vierellä
lepäävälle
suurelle
saksalaisvanhukselle niemeltä Dresden (pituus
173,54 m). Reissu Karmöylle kestää
lusikka pohjassa kotilaiturista noin 1,5
tuntia ja paikalla vierailtaisiin varmaan
useamminkin ellei matkalla olisi niin
paljon
säätiloiltaan
arveluttavaa
avomerta. Laiturille meitä enemmän ja
vähemmän virkeitä sukellushaluisia
kokoontui viisi ketaletta. Mukavan
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Hylky saatu pinnan tuntumaan. Kuva Asko Perä.
Väittäisin,
että
tämän
laivan
mittasuhteet tekisivät vaikutuksen
kokeneempaankin hylkyhulluun.
Viimeisin HolyHelium sukellus tehtiin
Björnin kanssa viikko takaperin
Gangsfjordissa. 65 m, ABT 18 min,
BG 16/45, Deco Ean50/O2, Tot 66
min. Yhteisistä tx-sukeistamme oli jo
ehtinyt kulua tovi, joten reissun
tarkoitus oli sekä vanhojen verestys ja
jonkunlaisen perstuntuman uudelleen
hakeminen
yhteistyölle.
Mitään
kummenpaa kohdetta merenpohjan
lisäksi ei ollut tarkoituksena löytää.
Matalassa vedessä tehtiin normaalit
tarkastusrutiinit. Pohjakaasua olin
päättänyt hengittää ensin alu80cf:stä
ja
siirtyä
vasta
tarvittaessa
selkäkaasuun. Nopeasti laskevaa

pohjaa pitkin alas uidessamme
saavuimme pian tavoitesyvyyteen.
Kyläilyämme olivat tulleet kunnioittaamaan muutamat meriahvenet. Pian
totesin jotain kummallista olevan
tekeillä. Jostain kuului ylimääräinen
sihinä ja samassa tunsin hiljakseen
nousevani. S..ta..n liivi täyttyy
itsestään! Muutaman metrin nousun
aikana irroitin liivin täyttöletkun ja
tyhjentelin ylimääräisiä; hengitin
stagesäiliöstä
joten
letkun
puhaltaessakaan ei selkäkaasun
oikean puolen sulku/kaularegun
vaihto olisi ollut välittömästi kriittisin
tehtävä.
Samassa
hutakassa
onnistuin kiireessä sohaisemaan
hivenen maskiin raikasta merivettä.
Liitettyä letkun takaisin liivikin
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rauhoittui
(tämän
toimenpiteen
järkevyydestä voi olla montaa mieltä,
mutta uteliaisuus voitti). Pienen
tilanne arvion jälkeen näytin Björnille
merkin uintisuunnasta ja ok:n.
Ylimääräisen stressin takia en jäänyt
odottelemaan
stagen
tyhjäksi
kulumista, vaan siirryin selkäkaasuun
reilulla marginaalilla. Seuraavana
päivänä selvisi syy liivin käyttäytymiseen. Inflaattorin kaulaosalla oli
pieni halkeama (näkyi selvästi vasta
etikkapesun jälkeen) ja lisäksi yksi orengas tiensä päässä. No, vanha
roskikseen ja uusi tilalle. Ja vielä
paremmin varmasti jatkossa muistuivat mieleen kamojen huuhtelut ja
ajoittaiset purkamiset/puhdistukset.
Toukokuun lopun ja kesäkuun alun
paikkeilla olisi tarkoitus reissata
Kristiansandiin (Ei siis Kristiansundiin..) suositulle Seatle-hylylle.
Suunnitelmana ainakin yksi tx15/55
(70-75 m) ja ehkä pari matalempaa
päälle. Hyvällä tuurilla oppaaksi

saadaan paikallinen norski, jolla
vaatimattomat ja ehkä jo tylsät 140
sukellusta samalla hylyllä (lisäksi
kaverillä epävirallinen maailmanennätys kylmien pohjoisten vesien TXOC- omavaraisessa sukelluksessa ,
225m).
20.5. alkaa GUE "FunAndMentals"kurssi saaden välittömästi jatkoa
ainakin Tech 1-kurssista. Erään DIRgurun mielestä suunnittelemamme
ankara harjoittelukin on turhaa; kaikki
on kuitenkin pielessä…
Mielenkiinnolla odottaen ja turvallisia
sukelluksia toivottaen,

Asko

Asko TAKAA ja edestä. Kuva Asko Perä.
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Vapaasukelluskuulumisia
Vapaasukelluksen SM-kisat
Nastolassa 3.4.2004

lämmittelyalueella
valmistautua
suoritukseen ja itse kisasuorituksia sai
yrittää kerran molemmista lajeista.
Aamupäivällä suoritettiin static ja parin
tunnin lepotauon jälkeen dynamic.
Staticin tekemisestä ei itsellä ole
hirvittävän paljoa kokemusta. Pari
kertaa sitä on altaassa tullut kokeiltua.
Valitsin sotisovakseni perinteisen 7
mm sukellusmärkkärin (kun en muuta
omistanutkaan) ja aloitin lämmittelyn.
Yllätyksekseni huomasin lämmitellessä 3 min rajankin ylittyvän melko
vaivatta, joten siirryin hyvillä mielin
suorituspaikalle. Oli mielenkiintoista
huomata
miten
kilpailutilanne
vaikuttaa suoritukseen. Heti kun
käänsin naaman vettä päin, tulin
varsin tietoiseksi kovaa jyskyttävästä
pulssistani. Yritin saada itseni
rauhoittumaan, suljin silmäni ja jatkoin
kelluskelua ja keskityin tyhjentämään
pääni. Seuraavaksi havahduin 2
minuutin
kohdalla
tulleeseen
kontrollimerkkiin ja olo oli vieläkin ihan
hyvä ja pulssikin tasaantunut. Lopulta
kellotin 4:07, mikä löi kaikki
odotukseni! Jonkin verran jäi kuitenkin
matkaa Timo Kinnusen uuteen
SE:hen 7:54
Dynamic alkoi aika ikävästi ja jopa
historiallisesti, sillä neljästä ensimmäisestä yrittäjästä 3 sambasi! Karua
katsottavaa kerta kaikkiaan. Onneksi
loppukisaan mahtui enää yksi samba,
mutta kun perinteisesti on ollut
luokkaa 1 koko kisoissa...
Ennen omaa suoritustani huomasin
että minulla alkoi olla todella kylmä
(7mm märkkärillä kun ei kukaan

Vapaasukelluksen
SM-kisat
järjestettiin perinteisesti Nastolan
uimahallissa lauantaina 3.4. ja
Tampereelta
lähdimme
paikalle
kahden
autokunnan
voimin.
Tampereen mainetta puolustamaan
lähtivät lisäkseni Lauri Lehto, Agata
Depka, Karol Kovanen ja Päivi
Mettovaara. Kilpailut käytiin kolmen
hengen joukkueina ja viimehetken
peruutuksista sekä muusta säädöstä
johtuen meillä ei ollut yhtäkään
kokonaista
joukkuetta
kasassa.
Lopulta siirsimme Laurin maskuliiniseen Little Mermaids joukkueeseen Tamperelaisten neitosten
avuksi ja itse muodostin kahden täysin
entuudestaan tuntemattoman vapaan
agentin kanssa joukkueen nimeltä
"merihirviöt". Tampereen värejä kantoi
myös "Hervanta Antipacking Team",
johon kuuluivat ihan oikeastikin
kovatasoiset Jyri Vehmaskoski, Karol
Kovanen ja Teppo Kallio.
Kilpailijoita oli paikanpäälle saapunut
yllättävän runsaasti ja järjestelyt olivat
hyvät. Aikatauluissa pysyttiin, puitteet
olivat ok (syvempää allasta olisin itse
toivonut), turvajärjestelyt kunnossa ja
henki hyvä. Paikalla oli vanhojen
gurujen lisäksi myös melko paljon
ensikertalaisia, mikä kuulemma oli
hieno asia. Itse en oikein osaa sanoa
kun olin myös ensimmäistä kertaa
liikkeellä.
Itse kilpailussa miteltiin taitoja
staticissa ja dynamicissa. Kullekin
kilpailijalle annettiin n. 30 min aikaa
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täysijärkinen dynamicia tee) ja räpylä
puristeli jaloissa kivuliaasti. Yritin
kuitenkin rentoutua ja hengittelin
syvään vain nenä pinnan päällä.
Aiemmin
kokemani
blackoutin
aiheuttamat epäilyt omista kyvyistä,
kylmyys, lukuisat muiden sambat ja
muut tekijät lannistivat kisahermoni ja
lopulta nousin ylös 66 metrissä. Pieni
pettymys, mutta enpähän sambannut.
Jäin mielenkiinnolla seuraamaan
muiden suorituksia. Dynamicissa kisat
menivät todella tiukille ja yli 100m
suorituksia tuli todella paljon. Jyri
paiskasi tauluun kuitenkin sellaiset
murskalukemat, että hänelle ei
haastajaa löytynyt. Komeat 150 m ja
uusi virallinen SE. Ikään kuin tämä ei
olisi riittänyt, rikottiin naisten SE:kin
jopa kahdesti ja lopulta se jäi Johanna
Nordbladin haltuun lukemilla 130 m.
Joukkuekilpailussa jännitys kulminoitui
viimeiseen
sukellukseen.
Hervannan joukkueella oli turvanaan
Jyrin huikea dynamic, mutta Team
400:lla taas Timon käsitämätön statictulos. Todella tasoissa oltiin ja
viimeinen dynamic ratkaisi voiton.
Karolin rankingiin ilmoitettu tulos 140
m antoi odottaa paljon ja koko sali
hiljeni seuraamaan. Rutiinilla Karol
sukelsikin 125 metriä, mutta kääntyi
vielä. Hetken jo näytti että Jyrin 150
saa seuraajan, mutta sitten mies nousi
pintaan jossain 135:n kohdalla. Laseja
pois päästää ottaessaan mies esitti
kuitenkin
niin
latinalais-amerikkalaisen voitontanssin, että tuloksesta
ei ollut epäilystäkään. 0 pistettä ja
joukkuekilpailun 3. sija. Harmi, mutta
osa lajia.
Kisojen jälkeen porukka haihtui
paikalta hämmästyttävän nopeasti.

Hieman omituisesti palkintojenjako oli
vasta klo 18:00 ja aivan eri
tilaisuudessa, jossa paikalla oli
käytännössä enää FDTF:n aktiivikaarti. No sinnehän ne palkinnotkin
tosin menivät. Siitä ilta jatkuikin
rennoissa merkeissä ruokaa ja
juomaa säästelemättä...Ensi vuonna
takuulla uudestaan!
Palkintojenjaon yhteydessä pidettiin
FDTF:n kevätkokous. Byrokratian ja
jaarittelun seasta sain noukittua
muutaman mielenkiintoisen tiedonjyvän.
• FDTF:n ja SUSL:in toimesta on
tekeillä suomenkielinen vapaasukelluskirja, joka näillä näkymin
ilmestyy vielä tämän vuoden
puolella.
• SUSL:n
suojeluksessa järjestettänee vapaasukelluskurssi vielä
tämän kesän aikana. Koulutusmateriaalia kootaan kovaa vauhtia
ja ainakin omasta mielestäni kurssi
on varsin tervetullut, sillä nyt oppia
siirretään melko epämääräisesti
kuulopuhein ja viidakkorummulla.
• Kesän aikana tullaan järjestämään
avovesikilpailut, luultavasti Asikkalassa. Hallikisoista tämä tietysti
eroaa sillä että lajiksi saadaan
myös constant.
Muutenkin kokouksesta jäi varsin
positiivinen kuva lajin tulevaisuutta
ajatellen. Tietoisuus ja harrastajien
määrä on kasvanut valtavasti, ja
FDTF:llä on kova pusku päällä
asioiden edistämiseksi edelleen.
Virallisena loppukevennyksenä kerron
tarinan "kuinka melkein tukehduin
märkäpukuun". Tilaamamme mittatilauspuvut saapuivat viimein Italiasta
ja luonnollisesti sitä piti heti kokeilla.
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Puku on sisäpinnalta paljasta
neopreenia ja mitoitus onnistunut
ilmeisen hyvin, sillä se liimautui ihoon
kuin kutistesukka. Hetken pukua
ihasteltuani alkoi kuitenkin tulla
melkoisen kuuma ja piti riisuutua siitä.
En vain ollut varautunut siihen, miten
hyvin täysin ihonmyötäinen paljas
kumi tarraa ihoon kiinni! Yritin riisua
takkiosaa kuten paitaa ja kauhukseni
jäin kiinni pää noin puolessa välissä
selkää, kädet syvällä hihoissa.
Sisäänhengittäessä tunsin puvun
vetäytyvän kasaan, joten olin saanut
aikaan ilmatiiviin ansan itselleni.
Pienen taistelun jälkeen sain pään
taas hupusta ulos, mutta ehti siinä
vähän pulssi jo nousta ;) Oikean
riisumistavan opinkin jo seuraavalla

Kuva Risto Kurra.

yrityksellä, mutta näköjään kyseessä
on niin vaarallinen laji, että pari
tarvittaisiin jo kuivalla maallakin.
Hieno lööppi siitä olisi kuitenkin saatu,
"sukeltaa hukkui kotonaan"...

Simo

Tärkeitä puhelinnumeroita

Ei julkaista verkkoversiossa
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puhelin kotiin, töihin ja gsm

Ei julkaista verkkoversiossa
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Ei julkaista verkkoversiossa
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