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Tässä lehdessä mm.:
•
•
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KOULUTUSUUTISIA JA

KURSSEJA
KESÄLEIRITARINAA
NORJAN MATKARAPORTTIA

•

SUOMENLAHDEN VIIKON

•

RÄPYLÄUINTIUUTISIA
VAPAASUKELLUKSESTA

•

KOKEMUKSIA

Bengtskärin majakalla on käyty aikoinaan kiivaita taisteluita majakan hallinnasta.
Kuva Taina Jordan.
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Puheenjohtajan palsta
Tervehdys sukeltajat! Sateinen kesä
alkaa
olla
lopuillaan,
mutta
sukelluskausi on parhaimmillaan.
Kesäleiri Taivassalossa oli oikein
onnistunut, kiitokset vielä Heidi
Hakarille. Kesän aikana on taas tehty
runsaasti erilaisia enemmän ja
vähemmän
omaehtoisia
sukellusretkiä,
joista
ansiokkaita
kertomuksia löytyy tästäkin lehdestä.
Tämän O-renkaan ilmestyessä syksyn
ensimmäinen Orbiit-reissu on jo ohi,
mutta muille tämän syksyn "Itämeren
sukellus-safareille" saataa vielä ehtiä
mukaan.

P2 ja P3 kurssit ovat hyvässä
vauhdissa ja lisääkin kursseja on
tulossa. Myös syksyn Norppatoiminta
alkaa taas pian, eli 22. elokuuta.
Hauskoja sukelluksia toivoen,

Jari Leppäkoski

Tervehdys norpat!
Heipä hei norppakansa!

hallikortilla, johon syksyä varten
ladataan "lisäaikaa" =)
Uusia norppia varmasti mahtuu
mukaan jonkun verran, mutta toivoisin
että uudet norpat ottaisivat yhteyttä
ensin joko puhelimitse (040-5706
544/Laura)
tai
sähköpostilla
torknett@sci.fi. Pääsyvaatimuksena
on 25 metrin uimataito ja mielellään
väh. 7 vuoden ikä.
Jos on kysyttävää, ottakaa ihmeessä
yhteyttä
meihin
ohjaajiin,
niin
autamme parhaamme mukaan. Iloista
loppukesää ja nähdään hallilla!

Toivottavasti
olette
päässeet
tarpeeksi pulikoimaan alkukesän
viileydestä
huolimatta.
Ohjaajarintamallakin kesä on sujunut
mukavasti, ja vaikka elämänmuutoksia on kuvassa, on kuitenkin
sama tuttu tiimi kasassa tänäkin
syksynä.
Hallikausi alkaa 22. elokuuta - tuttuun
tapaan
sunnuntaiaamuna.
Itse
harjoitukset alkavat kello 9, mutta
otamme vastaan ilmoittautumisia klo
8:30 alkaen uimahallin aulassa.
Päivitellään
tietoja
vanhojenkin
norppien osalta. Myös 29.8. on vielä
ilmoittautumiskerta. Jos et pääse
paikalle kahdella ensimmäisellä
kerralla, soita tai tekstaa Lauralle niin
tiedämme että aiot jatkaa! Elokuun
loppuun asti halliin pääsee kevään

Laura, Antti,
Joonas ja Niko
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Koulutusrintaman kuulumisia
Tervehdys!

peruskurssia ja hänpä osoittutui
erittäin vaativaiseksi. Yli puolet (!)
kurssilaisista joutui avovesileirin
jälkeen ylimääräisiin harjoituksiin,
kunnes taso oli riittävä. Kaikki kuitenkin lopulta saavuttivat sukeltajan
oppiarvon ja siitä onnittelut. Seuran
uudet P1-sukeltajat ovat siis: Paula
Jaakkola, Joonatan Kuosa, Asta
Kurikka, Antti Kärki, Päivi Paavilainen,
Matleena Piesala, Mikko Siuko, Anne
Vesa sekä Sari Vuorela.
P2-kurssi (tai oikeasti nykyään
laitesukelluksen jatkokurssi) on tällä
hetkellä kesäharjoittelutauolla. Alkukesästä
treenasimme
yhden
viikonlopun Kalevan hallin kirkkaassa
vedessä tasapainotusta ja oikeaa
potkutekniikkaa. Treenit jatkuivat
iltapäivällä hampurilaisen jälkeen
Nääsmeren aaltojen alla suunnistuksen
merkeissä.
Syksyn
pimetessä on vuorossa toinen
leiriviikonloppu, jolloin tarkistetaan
opetettujen asioiden hallinta sekä
tehdään
kurssiin
kuuluvat
vaativammat sukellukset, kuten pimeä
sekä syväsukellus.
Seuran historian ensimmäinen P3kurssi on myöskin harjoittelutauolla.
Alkukesästä olleen luentoputken ja
johtamisharjoittelun jälkeen kurssi
käväisi Porvoon saaristossa leireilemässä. Lauantai
oli tiukkaa
suunnistus- ja veneilykoulutusta
sumun ja vesisateen keskellä. Illalla
saunaa ja makkaraa. Sunnuntaiaamuna kurssilaiset alkoivat epäillä
jotain olevan tulossa, kun aamupalan
jälkeen ei aloitettukaan normaalia
harjoitukseen valmistautumista vaan

Seuran kouluttajatilanne on tällä
hetkellä erittäin hyvä. Intoa sekä
kokemusta on todella runsaasti. Iso
kiitos siitä kuuluu kaikille seuran
aktiivisille kouluttajille!!
Hyväkään nykytilanne ei välttämättä
kestää loputtomasti. Elämäntilanteen
muuttuminen,
muutto
työpaikan
perässä tms. saattaa muuttaa kuviota
todella nopeasti. Meidänkin seuran
historiassa on ollut aikoja, jolloin
alkavalle peruskursseille on haalittu
kouluttajia naapuriseuroista sekä
revitty hommaan
mukaan
ns.
pystymetsästä. Onneksi auttajia ja
aktiivisia on löytynyt noina tiukkoina
aikoina!
Pitkän ajan suuri tavoite on saada
kouluttajakaartiin tarpeeksi jatkuvuutta, niin että se pysyy riittävän
vahvana kestämään myös huonoja
aikoja.
Nyt
julistankin
suuren
koulutusavustajahaun. Jos tunnet
olosi kotoisaksi vedessä sekä tahdot
kertoa lajin saloista myös muille, niin
juurikin sinä saattaisit olla oikea
vahvistus ryhmäämme. Pistäpä sanaa
tulemaan, niin jutellaan asiasta lisää!
Kalenterissa on kaikenlaisia tapahtumia, joissa pääsee seuraamaan
pöydän toista puolta toisinaan
hyvinkin tarkasti. Näin on mahdollista
opetella homman kulkua sekä samalla
voi tutkailla itseään, että olisiko tämä
juuri sitä mitä voisi tehdä enemmänkin.
Tämän kevään peruskurssi on saatu
kunnialla loppuun. Tällä(kin) kertaa
kurssilla sattui ja tapahtui kaikkea
jännää. Kati veti ensimmäisen kerran
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tehtävä oli ’vain’ lähteä sukeltamaan.
Hälytyskellot soivat jo kovaa, kun Ari
istahti laiturille muistiinpanovälineiden
ja kiikarin kanssa sekä kouluttajakaksikko ‘trouble-couble’ Reima &
Pekka
lähtivät
isolla
innolla
ensimmäisten joukossa veteen. No
eipä aikaakaan, kun lähistöltä nousi
kovasti kuplia ja hätääntynyt sukeltaja
nousi pintaan kuohujen keskellä
pärskimään ja selittämään jotain
sekavaa.
Ja
yhtäkkiä
olikin
sukellusvanhimmalla ns. ohjaamo
täynnä käsiä. Samaan aikaan piti
kysellä pintautuneelta lisätietoja,
’soittaa’ hätäkeskukseen, pukea
pintapelastajalle laitetta selkään,
laittaa happilaitetta kuntoon, selvittää
narukelaa sekä antaa äänimerkkiä
vedessä oleville sukeltajille. Ei
todellakaan käynyt kateeksi! No
löytyihän se ‘uhri’ sieltä lopulta ja
saatiin
turvaan
rantakivikkoon.

Kaikenlaista kommenttia ja palautetta
harjoituksen
kulusta
kuului
kummaltakin puolelta pöytää. Toinen
harjoituskerta meni jo paaaaljon
paremmin, kun suurimmat ongelmatilanteet oli mietitty etukäteen ja niihin
oli varauduttu huolella. Ehkäpä näiden
ajatusten
löytyminen
olikin
harjoituksen perimmäinen tarkoitus…
Kirjoitushetkeä seuraavana viikonloppuna P3-kurssilaiset joutuvat
käytännön tositoimiin, kun he saavat
vastata keskisyvät –merireissun
sukellustoiminnasta. Samalla reissulla
suoritetaan kurssin tentti sekä
syväsukellusharjoitus.
Lopuksi muistutan vielä TaUrSu:n
syväsukellus (deep-air) kurssista, joka
järjestetään 20-22.8.2004.
Mukavaa ja turvallista syksyä kaikille.

Reima

Kuva Ari N.
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Kurssitarvekysely
Seuran
kurssitarjontaan
on
perinteisten P1- sekä P2 –kurssien
lisäksi ilmestynyt tänä vuonna myös
jääsukellus-, P3 – ja Rescue Diverkurssit. Meneillään olevan NAUIuudistuksen myötä ensi vuonna on
mahdollisia
kursseja
todellakin
laidasta laitaan. Lisävaihtoehtoina
ovat ainakin kuivapukukukurssi,
nitroksin
peruskurssi
sekä
mahdollisesti
myös
nitroksin
jatkokurssi
(adv.nitrox)
sekä
lähikouluttajakurssi (ent. M1). Eräs
tämän hetken kuuma peruna on junior
Scuba –koulutus, jonka jälkeen 12
vuotta
täyttänyt
saa
sukeltaa
vanhempiensa kanssa.

Koska eri vaihtoehtoja on näin
tuhottoman paljon eikä kaikkia ole
mitenkään mahdollista järjestää, niin
nyt on seuralaisten vuoro sanoa
painava sanansa. Odotan palautetta,
että mille kursseille löytyy tarvetta ja
kiinnostusta. Ainoastaan peruskurssi
ensi keväänä on ainoa ‘täysin varma’
kurssi.
Muut
kurssit
pidetään
kysynnän
ja
mahdollisuuksien
mukaan.
Kuulumisiin

Reima

Tulee mieleen sanonta “tyyntä myrskyn edellä”. Taustalla häämöttä Bengtskärin
majakka Kuva Ari N.
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Kesäleiri 04
Valmisteluja

käydä vielä nappaamassa pieneksi
tueksi muutaman kartan.

Kamojen ahtaaminen Reiman autoon
ja menoksi. Yhteislähtö oli sovittu
kammiolta noin viiden aikoihin.
Pakkasimme kammiolla kompurat ja
muut tarvittavat vermeet pyörien
päälle
lähtövalmiiksi.
Muiden
ehdoteltaessa jo eri reittivaihtoehtoja
ja perävalojen vilkkuessa, me
käänsimme
pyörämme
toiseen
suuntaan ja haimme vielä yhden
leiriläisen kyytiimme. Maukan kamat
saimme survottua autoon tiukan
laskelmoinnin
ja
optimoinnin
päätteeksi. Vielä kun saimme
itsemme sullottua auton sisäpuolelle
reissu voi alkaa. Vaikka olimmekin
erinomaisia suunnistajia, päätimme

Matka kohti Pyörilän tilaa
Päätimme valita reitin joka kulki
Vammalan ja Huittisten kautta kohti
Taivassaloa. Reitti oli hieman
mutkaisempi ja sisälsi enemmän
pikkuteitä, mutta silti kuskimme
saavutti matkustajia kohtuullisesti
tyydyttävän keskinopeuden. Tietysti
hieman ennen Taivassaloa päätimme
vaihtaa tutun ja turvallisen reitin
jännittävään oikotiehen. Ja yllättävää
kyllä, selvisimme oikotien kunnialla
läpi, vain yksi U-käännös. Viimein tuli
vastaan kyltti Pyörilän tila ja tiukka
käännös pikkutielle. Tie kapeni
entisestään ja olimme käytännöllisesti

Kesäleirin osallistujat.Kuva Heidi Hakari.
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oikotietämme. Kääntyessämme oikoreitille ei ollut autossamme hihitykselle
loppua, kun mielessämme kuvittelimme takana tulijoiden ihmettelevät
ilmeet. Ja ei kauaakaan kun jo
saimme kyseleviä puhelinsoittoja.
Lopulta kuskimme kruunattiinkin
teiden kuninkaaksi, Reima-reittimestariksi. Vihdoin pääsimme perille.
Ilma oli todella upea, auringonpaistetta
ja
lämmintä.
Saivat
kuivapuvulla sukeltavat hikoilla rannalla oikein kunnolla. Vesi oli kirkasta
ja Uhlun louhoksen pohjalla oli paljon
nähtävää,
kuten
nosturit
ja
automyynti-ilmoitus. Syvyyttä louhoksella maksimissaan oli noin 13 m. Itse
en hirveästi kerinnyt maisemia
ihastella, kun yritti ensimmäisen
kerran elämässään sukeltaa kuivapuvulla. Maisemat olivat kyllä
muutaman kerran hieman ylösalaisin,
kuten
typillisellä
kuivapukuharjoittelijalla
pitääkin.
Oikein
mukavan sukelluksen jälkeen kamat
taas kasaan ja suunta takaisin kohti
Pyörilän tilaa. Siellä saimme taas
mahat ja pullot täyteen. Ryhmät
vaihtoivat sukelluspaikkoja päikseen
ja seuraavaksi pääsimme sukeltamaan Helsingin ranta –nimiselle
louhokselle. Tehtävämme oli taas
johdattaa
ryhmämme
sukelluspaikalle, tällä kertaa hieman useampi
U-käännös. Sukelluspaikka näytti
aivan upealta, suorat seinämät kohti
syvyyksiä ja turkoosin sinistä vettä.
Nähtävää ei kuitenkaan ollut niin
paljon kuin Uhlun kaivoksella. Pohjalla
oli isoja traktorin renkaita, mutta
syvyyttä oli hieman enemmän, noin 24
m. Oma sukellukseni keskittyi taas
pääosin kuivapuvun salojen tutkis-

katsoen keskellä korpea, kun vastaan
tuli tiekyltti: HELSINKI. Eihän siinä
pystynyt
olemaan
hörähtämättä
nauruun.

Majapaikalla
Saavuimme pelipaikalle ja emmekä
olleet sittenkään viimeisiä. Saimme
maittavan iltapalan, jonka useammat
olivatkin jo ehtineet pistää poskeensa.
Perjantain iltaohjelma jatkui saunomisella, seuraavan päivän sukelluksien suunnitteluilla, ryhmien jaolla,
jutustelulla ja tietysti automatkalla
väkisinkin iskeneen nestehukan
paikkauksella. Poppoo pääsi jo melko
aikaisin aamuyöstä pehkuihin, mutta
minä ja muut puolijoukkueteltassa
majoittuvat, tai ne jotka eivät heti unen
päästä kiinni saaneet, saivat seurata
kaminan polttoprosessin optimointia
melko pitkälle aamuun. Välillä
hikoillen ja välillä vilusta täristen
telttailijat yrittivät saada nukutuksi
’mukavan’ hyrisevien äänien keskellä.
Lauantaiaamuna
aamupalakutsun
jälkeen alkoi mumina ja väsyneiden
äännähdyksien sarja ympäri telttaa.
Viimein kaikki kaivautuivat makuupusseistaan ja marssivat haukotellen
kohti
aamupalapöytää.
Silmät
sikkurassa puuroa poskeen ja
aamukahvin jälkeen jaksoi jo laittaa
sukelluskamppeet kasaan. Ja ei kun
menoksi.

Lauantain sukellukset
Edellisiltana porukka oli jaettu kahtia
(useampaankin kertaan) ja meidän
ryhmämme suuntasi ensin nokkansa
kohti Uhlun louhosta. Saimmekin
Reiman ja Maukan kanssa vastuuksemme
johdattaa
ryhmämme
sukelluspaikalle. Hauskinta oli kun
saimme käyttää huikaisevan hienoa
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Helsingin ranta. Kuva Heidi Hakari
keluun, mutta upeahan sukelluspaikka
se
oli.
Vielä
ennen
majapaikalle saapumista kävimme
vielä louhosalueen korkeimmalla
huipulla ihastelemassa Helsingin
upeaa maalaismaisemaa.

maisemien katselua, niin ja taisi siinä
olla yhtenä ohjelmanumerona myös
pihakeinun huolto.

Sunnuntaiaamu
Lauantai-illan ohjelma jatkui vielä
pitkään sunnuntaiaamuun ja taisi
meikäläinenkin kömpiä makuupussiinsa vasta puoli kuuden aikoihin
aamulla. Aamupalaa oli toiveikkaasti
osallistujalukumäärän
maksimoimiseksi siirretty hieman myöhemmäksi, klo. 10.00, mutta silti eivät
aivan kaikki mitenkään kyenneet
paikalle. Ehkä makkaraa oli popsittu
niin paljon, että vieläkin oli maha aivan
täynnä. Noin yhdentoista aikaan
saatiin melkein kaikki leiriläiset yhteiskuvaan päärakennuksen portaille.
Pirteimmät päättivät aamutoimintojen

Lauantai-iltana
Palattuamme sukelluksilta täytimme
pullot ja söimme oikein hyvät iltapalat.
Illan mittaan alkoi myös aurinkoisesta
sukelluspäivästä seuranneen nestehukan
paikkaus.
Saunominen
suoritettiin tällä kertaa tilan rantasaunalla meren rannalla. Railakasta
laulua, saunomista, meressä pulikoimista, juomista ja grillausta. Lopulta
siirryttiin
takasin
tilalle,
jossa
ohjelmana
oli
lisää
juomista,
jutustelua, saunomista, maalais-
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jälkeen
mennä
vielä
kerran
kastelemaan räpylänsä. Useimmilla,
kuten minulla, aamupäivä meni
kuitenkin enimmäkseen eilisistä
sukelluksista toipumiseen.

myös sukeltamaan aivan uusiin
paikkoihin. Kesäleiri oli erittäin
mainiosti järjestetty ja oikein suuri
kiitos mukavasta kesäleiristä sen
järjestäjälle, Heidille. Kiitos myös
muille leiriläisille huikeasta leirikokemuksesta ja tietysti suurkiitos
Pyörilän tilalle, jossa saimme
mukavasti majoittua ja täyttää
vatsamme makoisilla ruuilla. Ensi
kesäleirillä nähdään varmasti!

Paluumatka
Viimein kun kuskimme Reimareittimestari
rupesi
näyttämään
enemmän ajokuntoiselta, pakkasimme auton ja suuntasimme kotia
kohti. Reittimme kulki tällä kertaa
Turun kautta ja matkalla jouduimmekin
antamaan
kuskillemme
useamman annoksen kofeiinia, jotta
pääsimme turvallisesti perille asti.

Anne

Loppukiitokset
Näin uunituoreena P1:nä kesäleiri oli
oikein hauska ja hyvin mielenkiintoinen kokemus. Leirillä tutustui
hyvin seuran muihin jäseniin ja pääsi

Uhlun kaivos. Kuva Heidi Hakari.
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Orbiitin merireissu 4.-11.7.04
Oli lämmin ja leppoisa sunnuntai ilta.
Kävimme läpi useita Hangon satamia
ja vihdoinkin löysimme sen mitä
etsimme – Troolisataman ja Orbiitin
sen laiturissa. Kuumeinen pakkaus oli
käynnissä. Laiva valmistui vähitellen
lähtöön ja nyt enää odottelimme
Helsingin vahvistusten saapumista
paikalle.Sen verran kiireellä he
tulivatkin, että mäyräkoirasta suurin
osa päätyi laiturille. Mitä haaskausta!
Sitten vaan merille.
Jotkut uskalikot aloittivat samaisena
iltana jo sukeltamisen Keulakuvalla,
me muut taasen aloitimme rennon
yhdessä olon, myös hieman vetisesti.
Seuraavana aamuna suuntasimme
Turun ulkosaaristoa kohden ja
iltapäivällä saavuimme Utöseen.
Mainingit alkoivat kehittyä ja osa
meistä alkoi kalojen ruokinnan, minä
mukaan lukien. Mutta sukellus ei
jäänyt väliin, vaikka vatsassa heitti ja
kamojen pukeminen päälle oli
tuskaista. Tätäkö seuraava viikko
tulisi olemaan?!? Onneksi mainingit
rauhoittuvat ja seuraava sukellus illan
suussa sujui paljon leppoisammin ja
sukelluspaikkana oli tietysti Park
Victory. Parini otti paljon kuvia, minä
taasen ihmettelin pohjan savimuodostuksia ja terävää keulaa,
suuria vinssejä ja peräkannen siroja,
osittain murtuneita kaiteita. Tällä
kertaa ei rasvakaloja näkynyt.
Illaksi suunnistimme Utön satamaan,
jossa saunomisen jälkeen nautimme
ilta-auringossa salaatista ja kuuman
grillin tuotteista. Tai siis jotkut
saunoivat. Vara-generaattori piti
pysäyttää erään tikkupurjehtijan

haastaessa riitaa kauheasta mölystä
mitä aiheutimme, olimmehan me
pahaisia rellästäjiä sukeltajia. Tosin
taisi nainen saada itse kuulla
kunniansa eräältä toiselta purjehtijalta.
Nainen häipyikin pikaisesti tikkuveneensä kannen alle ja mekin
saimme jatkaa iltaamme, tosin
pienemmällä generaattorilla joka
sitten epätasaisemmalla käynnillään
herätti monet meistä yön aikana.
Tiistaina sukelsimme taas Parkilla.
Ilma oli hyvä ja sukellus siis nautittava.
Iltapäiväksi osa porukasta jäi Utöseen
kiertelemään ympäriinsä ja syömään
jäätelöä nurmikolla makaillen. Minä
olin yksi heistä. Tunsin itseni
onnekkaaksi sillä tuuli nousi nostattaen myös mainingit ja Parkilla Orbiitin
kiinnitysköysi katkesi. Sukeltajia
poimittiin yksi kerrallaan vedestä.
Mitään vakavampaa ei kuitenkaan
sattunut. Edellisestä illasta viisastuneena suuntasimme viettämään
iltaa Bodön lähelle pieneen salmeen
jossa maisemat olivat taasen
mahtavat. Eikä maininkeja!
Keskiviikkona suunnistimme Borstöhön ja ensimmäinen sukellus
keskittyi Nordstiernan kolmimastoparkin etsintään. Kukaan pareista ei
onnistunut moista hylkyä löytämään.
Liekö se edes siellä. Ilmeisesti
kuitenkin saamamme koordinaatit
eivät olleet ne oikeat. Paljon tuli uitua
kiitos
hyvän
suunnistustaitoni,
nousimme pintaan n.400m veneestä.
Toinen sukellus tapahtui Schillerin
hylyllä.Hienoa sukellus.
Yöpyminen tapahtui pienten saarten
välissä ja jossain horisontissa näkyi
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Bengtskärin majakka. Seuraavana
päivänä sukellus keskittyi Bengtskärin
majakan edustalle. Itselleni tuo
sukellus oli pala paratiisista, näkyi jos
jonkinmoista fisua! Oli teistiä,
kolmipiikkiä, kivinilkkaa, kampelaa - ja
paljon levää. Biosukeltajalle aivan
mahtava paikka siis!
Sukelluksen aikana saarella kävi pieni
porukkaa tutustumassa majakkaan,
osa taasen teki samaisen reissun
lounaan jälkeen. Oli kerrassaan
mielenkiintoista lukea majakkasaaren
historiasta sotien aikana. Kuinka hyvin
puolustauduttiinkin venäläisiä vastaan. Ja ne 252 porrasta majakan
huipulle...Jaloissa
tuntui,
reisi
kramppasi mutta oli näkymät sen
arvoiset!

Illaksi menimme Hankoon, jossa
laivaan tankattiin vettä ja suurin osa
löysi tiensä virkistäville juomille
Hangon satamaan. Vielä ei ollut
regatta alkanut, mutta paljon veneitä
siitäkin huolimatta jo tullut Hankoon.
Paikkaa satamassa ei ollut joten
ajoimme Tvärminnen lähelle yöpymään. Samaiset iltarituaalit kuin aina
ennenkin eli grillausta. Säätiedotus oli
luvannut huonoa säätä seuraaavaksi
päiväksi, joten päätimme aamulla
kokeilla onneamme ja sukeltaa Eiralla
ennen tuulen nousemista. Ilma
ennustuksista huolimatta osoittautui
todella upeaksi ja tuulesta ei ollut
tietoakaan. Itselläni oli Eiran sukellus
ensimmäinen syväsukellus Suomessa
ja huppeliinhan sitä sitten tultiin.

Tekninen keskustelu jatkui usein vielä pitkälle iltaan. Jehkonen demonstroi ja Vaittinen
seuraa tilannetta tarkasti. Kuva Ari N.
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Kaksoset, eikun kaimaset eli Janit. Kuva Ari N.

Tämä urheilusuoritus keräsi kiitettävästi yleisöä. Petri
voimanäytöksen tupla 18 pullojen avustamana. Kuva Ari N.
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Välillä oli niin kiire, että stage otettiin
mukaan jopa hyppyyn (Antti). Kuva Ari N.
Iltapäiväksi
varmuuden
vuoksi
menimme sukeltamaan suojaisempaan paikkaan eli Eggolle. Itse pidin
tästä hylystä paljon enenmmän,
näkyihän siellä sentään kivinilkkojakin
ja paljon! Virta vaan oli ylösnoustessa
kova, ja uida sai hengästymiseen
saakka jotta pääsi laivaan. Huh! Illaksi
ajoimme Tammisaaren satamaan,
jossa
iltaa
vietettiin
sataman
baareissa. Ja tämän jälkeen taas
Orbiitin
yläkannella
grillaten.
Nestetasapainosta huolehdittiin ja
hyvin. Eräs sukeltaja halusi tutustua
myös Tammisaareen ja teki tämän
illan päätteksi. Aamuisella oli kehut
kaupungista aikamoiset.
Lauantaina heräsimmekin sitten
siihen pitkään odotettuun sateeseen.
Noh, edellisen illan valvominen tuntui
joten tuntui hyvältä vaan nukkua.
Tosin mestarikokki Ellin aamupalalle
oli pakko päästä. Kun tihkusade sitten
loppuikin eikä hirmuista tuulta
tullutkaan suuntasimme matkan
Erkille. Kun ilma edelleen säilyi

rauhallisena, päätimme suunnata
vielä Klasulle iltasukellukselle. Klasua
etsittiin kaiun avulla ja luulimme sen
löytäneemmekin, mutta kolmen parin
avustuksella ei hylky kuitenkaan
meille
kenellekkään
paljastanut
paikkaansa.
Sunnuntaina
osa
teki
yhden
sukelluksen ennen Hankoon takaisin
ajamista, osa taasen otti iisisti. Tulipa
muuten todistettua myös että tupla-18
selässä on mahdollista nousta Orbiitin
tikkaat ylös! Sitten ajomatka takaisin
Hangon satamaan ja Tampereelle
alkoi. Monta erilaista paikkaa tuli
tälläkin reissulla nähtyä. Ja koettua
Orbiit. Ruoka oli hyvää, ja sitä oli
riittävästi! Sauna oli iltaisin luksusta
kuten myös grilli takakannella. Ja
seura upeata. Kyllä kannatti lähteä.
Kiitos osallistujille reissusta!

Kirsi
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Stavnes, Norja 16-25.07.2004
Kolmen viikon rankka työputki takana
ja pari vuotta kuivutettu kuivapuku
repussa. Tässä lähtökohtani kohti
Kristiansundin edustalla sijaitsevalle
Stavnesin sukelluskeskuksessa, niin
sukelluksen kuin muunkin rentoilun
merkeissä vietettävälle viikonpituiselle
lomareissulle. Olin viettänyt jo viikon
vuonna
1999
tällä
kaikessa
yksinkertaisuudessaan
viihtyisällä
”majakkasaarella”
ja
odotukset
olivatkin korkealla jo viikkoja ennen,
lauantaina 17.07 armonvuonna 2004
tapahtuvaa
jälleennäkemistä
odotellessa.
Vaittisen Pekka oli junaillut kaikki
asiat
merikuljetuksien
TurkuTukholma-Turku välillä, kuten myös
”melkein”
kaiken
tarpeellisen
määränpäässä. Siitä kiitos Pekalle.
Kati ja Kirsi Kähkönen, jäljempänä
Kirsi, olivat organisoineet kimpparuokien ostoslistat niitä tarvitseville.
Jari
ja
allekirjoittanut,
ainoat
”perheelliset”, olimme olleet turhan
nopeita saavutettujen linjojemme
ylläpitämiseksi vaadittavien tarpeiden
hankkimisessa, emmekä näin ollen
osallistuneet kimppamuonitukseen.
Kuso kulki E-mailein, puheluin ja
textiviestein lähes viime hetkiin asti.
Ohessa pätkä Pekan yhdestä
viimeisimmistä maileista 14.07. 12:09;

heidän hyväksi havaitsemastaan
reitistä. Ajo ohjeet sinne veneiden
säilytys paikkaan on vielä vähän
hakusessa, mutta selviää viimeistään lauantaina:)
Laiva lähtee Turusta pe 21.45 ja
siellä pitäisi olla n. tuntia ennen
laivan lähtöä. Eli tehdään treffit
Seawindin
lähtö
satamaan
Turkuun vähän yli 20.00. Me
lähdetään
varmaan
Reiman
kanssa ajelemaan kuuden nurkilla
ja stoppi siellä ABC:llä ennen
Turkua (olikohan se ABC...). Joku
huoltis kuitenkin ennen Turkua,
soitellaan...
Laiva lippuja mulla ei oo, vaan se
Seawindin lasku toimii lippuna. Eli
käyn sitten satamassa hoitamassa
liput kun kaikki on paikalle
saapuneet.
Onkohan
muuta...Risto muista ottaa se seuran
turvahappi
pullo
mukaan!!!
Muuten ei varmaan yhteisiä varusteita
paljon
tulekaan...Luen
perjantaihin asti maileja ja sen
jälkeen sitten puhelimella saa
kiinni.
t.Pekka
Kuten mailista käy ilmi, oli Stavnesiin
tulossa samaan aikaan toinenkin
porukka eli Scuba Libren 12 + 1
henkinen seurue. +1 siksi, että yksi
”appiukko” kävi ”mopolla” Tampereelta asti katsastamassa juuri
kihlautuneen tyttärensä sulhasen.

Moi,
Eli matkan lähtö
lähenee.
Varmistin vielä eilen laivamatkan
varauksen perille menon ja kyselin
Scuba Libreltä vähän mitä reittiä
ne on ajelleet sinne. Alla on kopio
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Merikrotteja Stavnesin vesissä riittää. Suu aukeaa melkoiseksi, kun painaa kädellä
silmien takaa ja ottaa pyrstöstä kiinni. Kuva Ari N.
matkaan! Jossain Urjalan tuolla
puolen
varmistimme
muiden
paikkakoordinaatit ja törmäsimmekin
heihin ennalta sovitulla asemalla
ennen Turkua. Muut, eli autokunnittain
menomatkalla olivat, Kirsi Kähkönen
ja Ari, Reima Mäkiranta ja Pekka,
Risto Esala ja Antti Nissinen. Aseman
suojissa
varmistimme
suunnitelmamme
Turun
sataman
valloittamiseksi ja suuntasimme kohti
Seawindin lippuluukkuja. Pekka
taivutti kassatytön päästämään meidät
lauttaa odottavien autojen jonon
jatkoksi.
Laivaan
pääsimme
ongelmitta ja muutaman virkistysjuoman, ruoan ja suihkun jälkeen uni
maittoi kaikille makoisasti.

Back to business eli asiaan veljet.
Perjantai 16.07.2004 16:00 oli siis
ajankohta, jota olin odottanut kuin
kuuta nousevaa. Kellon osoittaessa
tuota maagista lukua poistuin
Klingendahlin suojissa sijaitsevasta
työnantajani toimipisteestä ripein
askelin kohti urheilullista perheautoani, herrasmies traktoria, Volvoa
ja suuntasin kulkuni Lentävänniemeen
jossa asun. Kamat autoon, vaimo
sekä lapset mukaan ja Paavilaisille
pakkaamaan Audi A4 ”maasturi”
(Quatro) täyteen suke-, vaate-,
dokumentointi- ja tietysti ruokakamaa.
Fair Well suukot ”omaisille” ja
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Tapahtumakalenteri
Elokuu
xx.8.
13.-15.8.
20.-22.8.
20.-22.8.
22.8.
29.8.

O-rengas (4/5)
Kaatiala ja Tuuri (Tuula Rinkinen)
Merireissu (Simo Kurra)
Syväsukellus -kurssi (TaurSu)
Norppien ilmoittautumiskerta
Norppien toinen ilmoittautumiskerta

Syyskuu
10.-12.9.

Merireissu (Risto Esala)

Lokakuu
22-24.10.

Ensilumileiri (Risto Esala)

Marraskuu
12.11.
4.12.
4.12.

O-rengas (5/5)
Yleiskokous
PIKKUJOULUT

Tämä laiva on kyntänyt jo monet RRDC:n reissut muutaman kesän aikana. Kuva Ari N.
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Lauantai 17.07.2004 aamusella laivan
ollessa vielä Tukholman kauniin
saariston ympäröimänä nautimme
matkan hintaan kuuluvan meriaamiaisen
M/S
SeaWindin
ravintolassa. Lyhyt kokoava pysähdys
sataman kupeessa ja kohti Norjaa
teitä E4, E18 ja 70 pitkin. Kaupungit ja
kylät vilahtivat ohi kuluttaessamme
teiden
pintaa.
Ohitimme
mm.
Enköpingin, Avestan, Borlängen,
Leksandin,
Rättvikin,
Moran,
Älvdalenin,
Särnan,
Idren
ja
viimeisenä Ruotsin puolella olleen
Flötningenin. Norjan tieverkosto oli
kirjavampaa,
tienumeroita
löytyi
seuraavasti; 218, 26, 30, 3, E6 ja 70,
joka vei meidät aina Kristiansundiin
asti. Paikkakuntia Norjan puolella
lävistettiin tai katseella ohitettiin
järjestyksessä Lillebo, Drevsjö, Tolga,
Tynset, Ulsberg, Oppdal, Gjöra,
Sunndalsöra, Tingvoll, jossa nälän
saattelemana
löysimme
vastavalmistuneen hotellin ja nautimme
siellä
myöhäisen
illallisen.
Kristiansundin
pienvenesatamaan
saavuimme n.22:30 ja Stavnesin
laituriin kiinnityttiin 23:00. Loppu yö ja
pätkä aamuyötäkin kului kamojen
kantamisen ja majoitustiloihin järjestäytymisen merkeissä. Kati ja Marko
olivat saapuneet jo aiemmin päivällä
pohjoista reittiä sukuloimismatkaltaan
ja näin oli viimein koko 10-henkinen
RRDC:n iskuryhmä koossa valmiina
valloittamaan vetenalaiset maisemat.
Lopulta 14-tuntinen ajorupeama
Tukholmasta ja Stavnesin mäkinen
maasto vei voiton ja hiljaisuus valtasi
seurueen jossain kahden tai kolmen
aikaa aamusella.
Sunnuntai
18.07.2004
valkeni

muistaakseni hiukan sateisena, mutta
usko Jarin taikaan Norjan hyvistä
säistä ei ollut vielä haihtunut ja tämä
kosteus
ilmassa
jäikin
lähes
viimeiseksi koko reissulla. Aamiaisen
jälkeen
alkoikin
sitten
retken
varsinaisen tarkoituksen toteuttaminen eli kamat niskaan ja Jarin
perässä
vesiin.
Aloitimme
laiturisukelluksella, jolla oli tarkoitus
varmistaa varusteiden kunto ja
painojen määrä. Jari osuvasti, lähes
sattuvasti totesi sukelluksen jälkeen
allekirjoittaneella
olleen
”aika
säätämistä koko sukellus”. Täytyy
todeta muutamien vuosien sukellusten
välissä
unohduttaneen
käytännön asioita siinä määrin, että
olo ei ollut mikään ylentävä varusteita
rannalla riisuessani. Päivän toinen
sukellus tehtiin Kirsin ja Arin seurassa
itäpuolella ns. laguuniin ja kanjoniin.
Kanjonin pää oli muistikuvasta 20metriä
poiketen
n.
36-metrin
syvyydellä.
Pilvisestä
päivästä
huolimatta oli kanjoni katsastamisen
arvoinen. Säätäminenkin oli saanut
väistyä ja liikuminen vedessä alkoi
tuntua miellyttävältä. Kirsin ja Arin
käytyä tutustumassa kanjonin saloihin
palasimme majakan viereen varustehuoltoon, ruokailemaan, kertomaan
päivän
annista
muille
sekä
tutustumaan
kotieläimeemme,
kettumammaan. Ari ruokki ja yritti
kouluttaakin kettua illan tummetessa
upeaan auringonlaskuun. Kamerat
taltioivat kettua auringonlaskussa kuin
myös kädestä ruokittavaa kettua
edestä ja takaa.
Maanantai 19.07.2004 toi tullessaan
jo aurinkoiset päivät. Päivä lipui ohitse
ruutinien ohjastamana. Ensimmäinen
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laiturilta
suuntautuneella
sukelluksella. Tuliaisina toimme pari
Merikrottia, jotka lahjoitimme Scuba
Libren käyttöön, ja taskurapuja. Ilma
oli edelleen aurinkoinen ja lämmin.
Tuulikin oli pysytellyt leutona koko
ajan. Laiturin tuntumassa pyörähti
pyöriäinen katsastamassa Stavnesin
tunnelman. Iltapäivällä tutustuimme
ensivuonna
avattavaan
uuteen
sukelluskeskukseen
Vikanesetiin.
Paikka oli hieno, ehkä liiankin ”steriili”
Stavnesiin tottuneelle. Aika näyttää,
onko
siitä
RRDC:n
reissuille
potentiaalinen
vaihtoehto
nyt
Stavnesin sulkeuduttua tämän kauden
jälkeen.
Illalla söimme Kirsin, Ari, Antin ja Jarin
toimittamia taskurapuja ja hiukan
biletettiin sekä parannettiin maailmaa
jopa painin (Ari&Reima) merkeissä.
Toim. huom: Reima kysyi ensin Arilta
kohteliaasti, että sopisiko pohojalainen painihetki. Ari suostui ilomielin.
Tulos: Reima voitti vyörytyksellä ja
Arilta hajosi PMR puhelin. Tästä
hajoamisesta taas saattoi jokunen olla
hyvinkin iloinen.
Perjantai 23.07.2004. Sain aamulla
05:00 herätyksen puhuvalta (Kirsi)
herätyskellolta… selvää ei saanut
sanomasta,
mutta
hauskaa
oli…ainakin Kirsillä? Risto lähti 05:30
yksin ajamaan kohti Pohjanmaata ja
kummipojan rippijuhlia. Pekka heitti
Riston kaupunkiin ja jäi merelle
uittamaan onkea saamatta kuitenkaan
mitään muuta kuin kokemusta.
Kirsikin heräsi ja oli ottanut
salauslaitteen pois päästänsä. Puhe
oli vain hiukan hiljaista. Päivä kului
pakatessa
suke-varusteita
ja
kaupungilla
kävelyssä.
Samalla

sukellus Antin ja Jarin seurassa
Vorpnesin ja Stavnesin välissä, Jarilla
oli
videokamera
mukana
ja
sukelluksen
jälkeen
riisuttuaan
vuotavan pukunsa ruokki kaloja
kameran vara-akulla. Toisena parina
oli Kirsi ja Ari. Toinen sukellus tehtiin
Kristiansundin pohjoispuolen rannan
tuntumassa Fluktnesissä. Pareina oli
Jari ja Antti sekä 2 x Ari. Illanviettona
ruoanlaittoa ja seurustelua. Joillain
tuntui olevan läppärit kuumina
sukellusten suunnittelun tai kuvankäsittelyn parissa.
Tiistai 20.07.2004. Jarin ja Riston
kanssa teimme sukelluksen Stavnesin
niemen ympäri. Niemen kärjessä oli
kohtalainen vastavirta. Kaupunkireissun tehneet toivat tuliaisinaan 2kg
katkoja, jotka jaettiiin tasan kaikkien
kesken (Marko ei osallistunut jakoon)
ja nautittiin kanssa auringonlaskun,
piparjuuritahnan ja viinin. Kirsi ja Ari
olivat järjestäneet taskurapujakin,
jotka maistuivat taivaallisilta. Taisi Jari
Riston seurassa käydä laiturilta
myöhäissukelluksellakin, mutta tästä
ei itselläni ole kuin unikuvia.
Keskiviikko 21.07.2004 jääköön
historiaan tunnettuna Engeleniin
suunnatun ja Jarin yli 40-metrin
sukelluksen vuoksi. Engelen oli
miellyttävä sukelluskohde kanjoneineen, kaloineen, rapuineen sekä
kasvillisuuden
monimuotoisuuksineen. Illalla paistettiin lättyjä.
Torstai 22.07.2004. Kati, Marko,
Pekka ja Reima kävivät tutustumassa
1800-luvun loppupuoliskolla uponneeseen Hilda hylkyyn, joka lepää
Stavnesin pohjoispuolella n. 60-metrin
syvyydessä. Jarin ja Antin kanssa
kävimme
krotteja
kiusaamassa
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Vaikka kettu olikin kesy, niin viekkaus ei ollut kadonnut ainakaa ilmeistä. Kuva Ari N.
reissulla vietiin autoille painavimmat
varusteet. Ostimme jälleen katkoja,
joita nautiskelimme illan aikana
erinäisillä lisukkeilla höystettyinä.
Lauantai
24.07.2004
aloitettiin
herätyksellä
03:30
jatkaen
aamupesulla/suihkulla, aamiaisella,
pakkaamisella ja 05:45 laiturista
irtautumisella. Paluumatka kohti
Tukholmaa sujui Norjan puolella
selkkauksitta.
Ruotsin
puolella
jossain, muistaakseni Idren ja Särnan
välillä, näimme hirven ja pari vasaa.
Rättvikissa oli Classic Car Weekend.

Autoa oli eri vuosikymmeniltä jos
jonkun näköistä ja kokoista. Aika
vaikuttaviakin
luomuksia
näkyi.
Värtanille saavuimme hyvissä ajoin
juuri laivan saapuessa satamaan.
Pääsimme heti lippuluukulle ja
jonoon.
Laivaan
saavuttuamme
kävimme
saunassa,
söimme,
nautimme muutaman oluen ja
painuimme punkkaan. Laivana oli nyt
M/S SkyWind, joka oli astetta
tasokkaampi kuin mennessä ollut M/S
SeaWind.
Sunnuntai 25.07.2004. Voiko aamun
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ihanammin enää alkaa kuin Turun
saaristossa seilaillen? En puutu tähän
sen enempää, mutta sen sanon että
kaikesta hauskanpidosta huolimatta
tuntui se mukavalta kotisuomeen
palata. Ei meinannut edes turvavyötä
päälle laittaa, kun matkaa oli kotiin
enää niin vähän, ei edes kahta tuntia.
Summa summaarum. Reissu oli
ainakin allekirjoittaneen mielestä
erittäin onnistunut ja siitä suurkiitokset
koko sakille. Mukavassa seurassahan
on hauskaa vaikkei olosuhteet
kummat olisikaan. Tässä tapauksessa
kun vielä olosuhteetkin olivat hienot,
niin eihän kokonaisuus voi olla kuin
superlatiivi täytteinen. Kiitos vielä
kerran kaikille mukana olleille ja
erityiskiitos
heille, jotka olivat
järjestämässä tätä, jälleen kerran niin
mukavaa reissua.

Humppa

Ketussa olisi selvää ainesta tunturipurojen tuotteen mainostamiseen. Kuva Ari N.
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HALLIVUUOROT

uimaria kun Petri jäi 800 metrin
päähän,
eli
103,2
kilometriin.
Pisimmälle ui totutusti Jari Rinkinen,
jota Tuula ei kevään johtoasemasta
huolimatta onnistunut päihittämään.
Räpyläuimareiden juhlat järjestää tänä
vuonna Paavilaisten sukeltava perhe.
Tiukoista turvatoimista huolimatta
julkisuuteen on tihkunut tietoja, joiden
mukaan ohjelmassa olisi mm.
liikuntaa, pelejä, ruokaa, juomaa ja
ennen kaikkea rentoa meininkiä.
Juhlat pidetään vankkumattomasti
huolimatta siitä, että kovin moni ei
vähimmäistavoitteena ollutta 52
kilometriä saavuttanutkaan. Näille
onnettomille on Jari aikonut järjestää
katumusharjoituksia ja kovennettuja
tuliaisvelvoitteita.

Kalevan hallin sukeltajavuorot alkavat
14.8. eli elokuun puolivälissä, joten
räpyläuintikausikin
on
jälleen
käynnistymässä.
Kilpailukalenteri 2004
Päivämäärä, Kilpailu, Paikkakunta,
Tulokset
14.8
Töölönlahden uinti (avovesi)
Helsinki
Tulossa
17.10
Nuori Suomi Cup
Kouvola
Tulossa
18 - 26.10
MM – Kilpailut
Shanghai, kiina
Tulossa

Tilanne tiistaina 1.6.2004 klo 00.00:
Huhtala Ari
Koskinen Petri
Kärkkäinen Ari
Kärkkäinen Päivi
Leinonen Sakari
Niemelä Kati
Niemelä Marko
Paavilainen Anne
Paavilainen Jari
Penttilä Matti
Rasi Heikki
Rinkinen Jari
Rinkinen Tuula

13.11
Nuori Suomi Cup
Tampere
Tulossa

104 KILOMETRIN
KUNTOUINNIN 04
LOPPUKATSAUS
Kuntouinnin kausi 04 on päättynyt ja
on aika tarkastella tuloksia ennen
juhlasesongin alkua. Kevät on ollut
monella kiireinen kun kilometrit eivät
ole
maaliskuun
jälkeen
juuri
lisääntyneet. Tavoitteeseen, eli 104
kilometriin pääsi ainoastaan kolme

25 km
103,2 km
38 km
41 km
110 km
15 km
10 km
50 km
63 km
45 km
50 km
127 km
125 km

Sakke
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Stavangerin kuulumisia (5.8.04)
Morjes

kulkue" kaupungissa kuluvan kuun
lopulla. Paraatiin osallistuu jos jonkin
moisia eri lajien hurahduksesta
kärsiviä seuroja ja kerhoja omia
tekemisiään esittelemässä. Seuramme suunnitelmista en varmuudella
tiedä, mutta jonkinlainen vesitankki
auton perässä ei olisi yllätys.
Mittavampi ja "vakavampi" ponnistus
meitä odottaa syksymmällä avoimien
Norjan
ja
pohjoismaiden
VAkuvauksen mestaruuskisojen järjestämisessä. Tästä on hiihtoliitollekin
kutsu lähetetty. Pienemmän piirin
projektina on seuraava BigSwim
Unsupported 4 km-sukellus.
Tapojeni
mukaan
pitää
teitä
kyllästyttää viimeisimmällä raportilla;),
mutta koska edellinen Skarabergin
seinän rapureissu oli tapahtumaköyhä
peruutan viimeviikon tiistai-iltaan.
Perinteinen Tx-torstai aikaistettiin ,
koska muutama paikallinen oli
suunnitellut seuraavana päivänä
liittyvänsä Oslosta lähtevään autokolonnaan määränpäänä Pluran luolat
Moi I Ranan lähistöllä. Minulle tähän
joukkoon liittyminen ei arjen kiireiden
takia
ollut
mahdollista,
joten
lohduttelin itseäni kavereita odottavan
22
tunnin
ajomatkan
tuskilla.
Tampereelta ajaisi varmaan Pluraan
nopeammin kuin täältä… Tiistaina
sukellettiin Kalvöyn pohjoispuolella
tarkoituksena morjestaa koralleja ja
meripuita. Kaasut ja suunnitelmat
olivat: tx15/55+dekot ean50/happi, 72
metriä / 20minuuttia. Sukellusparinani
oli Öystein. Kyseisellä paikalla pohja
laskee ensin melko nopeasti ja sitten

Terveiset Hundvåg-saarelta. Kesäiseen tapaan on Stavanger ollut
toukokuusta asti pelkkää festivaalia ja
tapahtumaa toisensa perään. Trubaduureja, huumori- ja ruokafestareita.
Näistä viimeisin oli ruualla ja juomalla
mässäilyyn keskittynyt Gladmattapahtuma. Viiden päivän aikana
yhteensä kuulemma arviolta 250 000
vierasta poltti nahkansa auringossa ja
hukkasi lompakoistaan 75miljoonaa
kruunua ympäri keskustaa pesiytyneihin eksoottisiin ruoka- ja juomakojuihin. Mekin paremman puoliskoni
kanssa kannoimme kortemme kekoon
ja kieltämättä mukavaa oli. Ehkä
enemmän odotan kuitenkin seuraavaa
TallShipsRace-tapahtumaa
ensiviikonloppuna alkavana, jolloin
satamiin heittää köytensä vanhat ja
komeat purjelaivat. Laivojen jälkeen
kylän
valtaavat
rough
neckit
(öljytyöläiset) ympäri maailmaa.
Ilonpidon ja ruusuilla tanssimisen
lomassa on ehditty vähän sukeltaakin.
Toukokuussa suunnitelmissa olleet
Gue-kurssit ovat toistaiseksi lykkääntyneet kouluttajan sairastumisen takia.
Nämä on tarkoitus saada päiväjärjestykseen
lähiaikoina
joko
toivottavasti
tervehtyneen
alkuperäisen kouluttajan tai mielellään
vastaavan tason omaavan sijaisen
toimesta. Pitkin kesää olen sukellellut
tasapuolisesti hupailukeikkoja, kurssituksia, puolivakavissaan harjoitellen ja
trimiksiä syvemmällä ja/tai hylyissä
hengitellen. Seuramme puitteissa
seuraava projekti on "harrastusilta-
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pystysuoraan. Nopea turva- ja
vuototarkastus tehtiin seinän reunalla
10 metrin (vesi 16 astetta) syvyydessä
ja sitten "hypättiin". Perille saavuttiin
3-4 minuutissa. Tavoitesyvyydessä
(vesi 10 astetta, vaakanäkyvyyttä
ehkä 15-20metriä) aloitettiin uinti kohti
itää seinää seuraten tarkasti 71-72
metrin syvyys säilyttäen. Muutaman
minuutin kuluessa meidän olisi pitänyt
saapua Lophelia koralleille. Näin ei
kuitenkaan koskaan käynyt. En tiedä
oliko syy pummiin hivenen väärä
ankkuripaikka
vai
uintivauhtiin
vaikuttanut kohtuullinen vastavirta. No
pohja-ajan kuluessa kävi meille

molemmille
ajatuksissamme
ja
"keskustellen" selväksi, että huti tuli.
Samalla uintisuunnalla olisi nousun
aikana pitänyt törmätä muutamiin
meripuihinkin 55-57 metrin syvyydessä; mutta lähes odotetusti
ajoimme ohi niistäkin. Täyskäännös
vasempaan päin tehtiin 40 metrin
hujakoilla ja tästä alkoi mukava
lentäminen venettämme kohti virta
niskassa. 21 metrin kaasunvaihto
tehtiin lahden viereisella selänteella ja
samalla virtaukset loppuivat. Dekot
kuluivat enemmmän tai vähemmän
nopeasti paikallaan pyörien ja
takaperin uiden. Summa summarum:

Kotimatkalla kesäillassa. Kuva Asko Perä.
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ei mikään loistava sukellus, mutta
tärkeintähän on hypätä mereen ja
kyllä pienet paineet päässä aina
sohvalla makailun voittaa.
Varusteita huuhdellessamme puheeksi tuli asia jonka molemmat
unohdimme nostaa pöydälle ennen
sukellusta. Emme olleet keskenämme
sopineet
"Point
of
return"
kääntöpainetta, jolloin nousu aloitettaisiin riippumatta mahdollisesti jäljelle
olevasta
pohja-ajasta
(riippuen
suunnitelmasta, mahdollista stagesäiliöistä ym.) Tällä kertaa asia olisi
ehkä ollut normaalia tärkeämpikin,
koska Öystein ja TorArthur yrittivät
samaa sukellusta edeltävänä sunnuntaina, mutta keskeyttivät reissun jo
turvatarkastuksessa
molempien
päävalojen oltua pimeitä…Olimme
tietty molemmat itseksemme sukelluk-

sen aikana rajoja vetäneet. Öysteinin
setti siis ei ollut aivan kukkurallaan
täynnä kaasua. No kaasut riittivät
kuitenkin hyvin. Öysteinillä oli jäljellä
60 baaria ja minulla 90 baaria
(molemmilla Faber 2*12,5 L).
Seuraavaksi
trimix-sukellukseksi
ajattelin paluuta parin viikon takaiselle
kohteelle Högsfjordiin, jossa näin
nousun aikana noin 50 metrin
syvyydessä huolellisesti paketoidun
suuren säkin… Silloin eivät minuutit
eikä baarit suoneet lähempää
tarkastelua. Björnin mukaan säkissä
lienee korkeitaan kuolleita kissanraatoja, mutta toivorikkaanahan voi
aina toivoa vaikkapa pääsiäisen
aikoihin tapahtuneen pankkiryöstön
miljoonasaaliin löytymistä. No joo,
ainakin mukava tekosyy sukellusreissulle;)
Hyvää kesää kaikille ja mukavia
sukelluksia!

Asko
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Mikä olikaan lajien kuningas?
Vapaasukellukseen enempi perehtyneet tai tätä palstaa seuranneet
lukijat lienevät tietoisia siitä, että
erilaisten vapaasukelluslajien valikoima on melko kirjava. Löytyy mm.
Dynamic Apnea, Static Apnea,
Unassisted, Line Assisted, Fin
Assisted, Constant Ballast, Variable
Ballast ja Unlimited.
Tämä
kesä
oli
ensimmäinen
avovesikauteni vapaasukeltajana ja
toi tietysti mukanaan kirjaimellisesti
uuden ulottuvuuden harrastukseen.
Koko talven olen kuunnellut "isojen
poikien" vuodatusta siitä, kuinka koko
allastreeni on vain valmistautumista
syvyyssukellukseen
(Constant
Ballast), joka on se oikea juttu.
Haparoivin askelin suuntasimmekin
sitten jäiden lähdettyä Hervantajärveen
kokeilemaan
upouusia
pukujamme. Mutaisesta ja pimeästä
vedestä
löytyi
ensimmäisellä
yrityksellä n. 8 metriä syvyyttä ja tunne
oli melko erikoinen. Varmaankin
jossakin Kyproksella on vähän toisin,
mutta ainakin Hervannassa tuossa
syvyydessä on pimeää, kylmää,
hiljaista ja yksinäistä. Seurana
ainoastaan oma syke, joka kuuluu
selvästi hupun alta. Aluksi se oli
hieman pelottavaa, mutta kun oppii
rentoutumaan se on yllättävän nautinnollinen olotila. Tuona huhtikuisena
päivänä asetin tavoitteekseni tälle
kaudelle hurjan kuuloiset 20 metriä.
Hervantajärvi kävi pian vanhaksi ja
siirryimme harjoittelemaan Kaukajärveen. Heti rannan tuntumasta löytyi
melkein 15 metriä ja se tuntui lähes
mahdottomalta saavuttaa. Useimmilla
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aloittelijoilla constant ballast sukellukset
kaatuvat
paineentasaukseen, joka pää alaspäin yhdellä
keuhkollisella on vaikeampaa kuin
voisi kuvitella. Itselläni ongelmia ei
kuitenkaan ollut, joten kaukajärven
pohjakin lähestyi kerta kerralta.
Syvyyssukeltamisesta
jännittävää
tekee se, että pohjaan pääseminen ei
riitä vaan paukkuja pitää olla myös
ylös tulemiseen. Suoritusta ei voi vain
keskeyttää, jos alkaa tuntua ikävältä.
Keskeyttäminen tapahtuu vasta kun
on hengityselimet pinnan yläpuolella.
Omat rajat on siis syytä tuntea ja
pysyä niiden sisällä. Lukuisilla
toistoilla tehdään uudesta ennätyksestä mukavuusraja, jonka jälkeen
hilataan metri tai pari syvemmälle.
Tuloksia kasvatetaan vähitellen.
Kesän mittaan turvaköytemme kävi
läpi useita evoluutiovaiheita, mutta
lopulta
päädyimme
käyttämään
poijuna isoa muovikanisteria, johon on
kiinnitetty köysi ja muutaman kilon
paino. Köysi menee pystysuoraan
pohjaan ja pysyy kireänä, mutta on
niin kevyt että sen voi käsivoimin
varsin helposti ja nopeasti nostaa ylös.
Sukeltajalla on ranteessaan n. metrin
pituinen köysi ja jonka päässä on
karabiinihaka. Haka liukuu turvaköyttä
pitkin sukeltaessa. Tarkoituksena on,
että ongelmien sattuessa köysi
voidaan nostaa ylös ja uhri seuraa
mukana. Luonnollisestikaan emme
koskaan näin aio tehdä, mutta
turvaköyden
olemassaolo
luo
huomattavasti mukavammat puitteet
sukeltamiselle. Pitkillä sukelluksilla
sovimme etukäteen maksimiajan,
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jonka jälkeen turvasukeltaja joko
kelaa köyden ylös tai tulee hakemaan
sukeltajan pintaan. Lisäksi sovimme,
että
kääntyessään
syvyydessä
takaisinpäin, sukeltaja nykäisee
köydestä voimakkaasti, jotta pinnalla
tiedetään hänen olevan matkalla ylös.
Useampi voimakas nykäisy taas on
merkki ongelmista, jolloin köysi taas
kelataan ylös.
Ihan kommelluksitta ei tällä kaudella
kuitenkaan selvitty. Kaukajärven
melontaradan oheistuotteena risteilee
muutamassa kohti järveä n. metrin
syvyydessä
poikkittain
pitkiä
kaapeleita poijujen varassa. Eräällä
sukelluksella oma poijumme ajautui
vaijerin viereen sen jälkeen kun olin
mennyt pohjaan. Ylös noustessa
nousin tietysti väärältä puolen vaijeria.
Ensiksi vaijeri löi maskin kasvoiltani,
ja ennenkuin ehdin tajuta mitä
tapahtui jumittui ranteessani ollut
turvanaru myös vaijeriin. Ei ollut kyllä
mukava tunne. Näkö poissa, ilma
loppu ja käsi jumissa jossakin
syvyyksissä.
Pystyin
kuitenkin
kurkottamaan pääni pintaan ja sain
vedettyä henkeä, joten tilanteesta
selvittiin
säikähdyksellä.
Tässä
vaiheessa
pari
oli
kyllä
jo
sukeltamassa sotkua selvittämään,
joten jälleen tuli todistettua miksi
koskaan ei sukelleta yksin. Kaikkia
tilanteita ei vain kertakaikkiaan voi
aavistaa!
Kaukajärven pohja tuli lopulta vastaan
ja siirryimme Heramaanjärvelle. Paitsi
että se on kaikkana syvempi, on se
muutenkin kyllä aivan toista maata.
Vesi on kirkasta ja jopa pohjalla näkee
vielä päivänvalon varassa. On todella
hieno tunne laskeutua n. 10 metriin,

jossa on täysin neutraali ja vain lillua
selällään katsellen vedenpintaa.
Ensimmäisella reissullamme rikoin
maagisen 20 metrin rajan koskettaessani pohjaa n. 23 metrin
syvyydessä.
FDTF järjesti heinäkuussa syväsukellusleirin Asikkalassa. Paikalla
olivat Suomen huippunimet antamassa neuvoja ja hyvät puitteet myös
sukeltamiseen.
Kahden
veneen
voimin kävimme harjoittelmessa
Kinisselällä, jossa pohjaan on matkaa
lähes 80 metriä. Kokeneemmat
sukeltajat valvoivat suorituksia ja
tulivat jopa koko sukelluksen ajan
rinnalla, joten omia rajojaan pystyi
kokeilemaan
varsin
hyvissä
olosuhteissa. Yllättävän helpolla
sukelluksella jäi D3:n logiin lukemaksi
30.9 metriä. Omalta osaltani kausi
huipentui
heinäkuun
viimeisenä
viikonloppuna Asikkalassa järjestettyihin kisoihin. Saavutin ennakkotulokseni 34 metriä vaivatta ja static
apneassa uudeksi pohja-ajakseni
kellotin 5:11. Kisoista kirjoittanen lisää
seuraavaan O-renkaaseen. Enpä olisi
uskonut vielä alkukesästä, että
Tampereen järvistä loppuisi tänä
kesänä syvyys kesken.
Noin 30 metrin syvyyteen voi
kohtalaisella harjoittelulla sukeltaa
melkein kuka tahansa. Siitä eteen
päin alkavatkin aivan uudet ongelmat.
Useimmilla ihmisillä tuossa syvyydessä keuhkot painuvat jo niin
kasaan, että saavutetaan luonnollinen
jäännöstilavuus.
Tämä
asettaa
paineentasaukselle
ihan
uusia
ongelmia, kun ilmaa ei kertakaikkiaan
ole korviin työnnettäväksi. Lukuisia
erilaisia menetelmiä tämän voitta-

26

O-Rengas - 4/04 - elokuu

Simon Asikkalan kisan suoritus.
miseksi on toki olemassa, mutta niistä
joskus myöhemmin. Itselläni tuo raja
ei vielä tullut vastaan, mutta veikaan
sen olevan hyvin lähellä. Näissä
syvyyksissä alkaa vaania myös
sukeltajantaudin vaara (toisin kuin
aiemmin uskoin). Vaikka sukeltajantaudin saaminen vapaasukeltamisella
vaatiikin todella agressiivista sukeltamista, ei se suinkaan ole mahdotonta. Yli kahden minuutin sukelluksia
n. 20 metriin tunnin ajan liian lyhyellä
pinta-ajalla (alle minuuutti) riittää.
Muutamia tapauksia maailmalla on
raportoitukin, erityisesti kalastuskilpailuissa. Syviäkin sukelluksia voi
kyllä turvallisesti tehdä, mutta
palautumiseen on annettava riittävästi
aikaa. Tarkkaa tietoa ja "taulukoita" ei
oikein ole saatavilla ja vapaasukeltajan dekompressiomallit ovat
vasta kovasti työn alla. Toivottavasti
tälle
alueelle
saadaan
tietoa
pikaisesti. Keukojen kasaanpainu-

minen altistaa myös painevaurioille
hengityselimissä. Keho tottuu paineen
vaikutukseen vähän kerrallaan ja jos
maksimisyvyyttä kasvatetaan pienissä
askelissa tarpeeksi hitaasti, ei
ongelmia (yleensä) tule. Tottumaton
sukeltaja ei kuitenkaan osaa olla
tarpeeksi
rento
ja
keuhkojen
painuessa kasaan jännittää yleensä
palleaa luoden näin alipaineen
keuhkoihin. Seurauksena voi olla
vakaviakin painevaurioita ja keuhkorakkuloiden repeäminen. Tällaisilla
asioilla ei tervejärkinen ihminen leiki,
mutta valitettavasti varsinkin suurissa
kisoissa on joskus veren yskijöitä
nähty. Syynä lähes aina rentouden
puute ja liika yrittäminen. Tämä laji ei
sovi pingottajille.
Kaikenkaikkiaan kesä on ollut antoisa
ja huomaan jääneeni täysin koukkuun
lajiin. Sukeltamassa on käyty keskimäärin 2-3 kertaa viikossa ja hauskaa
on ollut joka kerta. Tulosten puolesta

27

Rauma-Repola Diving Clubin jäsentiedote 4/2004
yllätin itseni moninkertaisesti.
Niin niin, kyllä kyllä, constant ballast
on kovien miesten kova laji. Mutta
mikä olikaan lajien kuningas?
Tanskalaiset ovat tehneet vapaasukelluksen
saralla
mullistavaa
kehitystyötä ja haalineet nimiinsä
epävirallisen maailmanennätyksen
Unashamed Constant Ballast -lajissa.
Tälle lajille ominaisin piirre on, että
syvyyteen uidaan ilman yhtään mitään
varusteita saavuttaen näin mahdollisimman "luonnollinen" yhteys mereen.
Samassa yhteydessä tehtiin tieteellistä tutkimusta kylmän veden ja
sukellusrefleksin vaikutuksista hydrodynaamisuutta vähentävän miessukupuolelle luontaisen virtainulokkeen
fysiologiin muutoksiin. Havainnot
tukevat vanhaa uskomusta: ääreisverenkierron heiketessä se kutistuu n.
kolmasosalla. ME-sukellus ulottui 26

metriin.
A.I.D.A:n virallista lajihyväksyntää
odotellessa, tätä tulevaisuuden hittilajia voinee treenailla viikonloppuaamuisin
Kalevan
uimahallissa.
Lajissa korostuu erityisesti henkinen
puoli, sillä itsetunnon on tällaisessa
harjoituksessa oltava kohdallaan.
Kannattaa siis miettiä kahdesti
ennenkuin naurat seuraavan kerran
kun näet uimahallissa saunahuoneesta suoraan altaaseen ilkosillaan
kipittävän ihmisen, kyseessä voi olla
vaikka maailmanmestari! Kuvaa en
tähän kehtaa liittää, mutta täysi-ikäiset
lukijat voivat käydä sitä ihailemassa
osoitteessa:
http://forums.deeperblue.net/
showthread.php?s=&threadid=51323

Haverin
tilanne.
Kiitokset
Ristolle
havaintomateriaalista vertailua varten.

Simo
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Myydään ja ostetaan
MYYDÄÄN
Puna-musta Ursuk-kuivapuku
• koko L (173-182 cm), kengät 43
• Täysin ehjä ja vähän sukellettu, mutta ei mahdu päälle!
• Hp. 300 €. Jari Paavilainen P. 040-866 3470.

Tärkeitä puhelinnumeroita
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puhelin kotiin, töihin ja gsm
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