O-Rengas - 5/04 - marraskuu

Jäsentiedote 5/04 - marraskuu

Tässä lehdessä mm.:
•
•
•

•

VUOSIKOKOUKSEN JA

PIKKUJOULUJEN KUTSUT

Voittajan on helppo hymyillä, tuumivat kultamitalistit
Noora ja Laura. Kuva Kimmo Torkkeli

•

KOULUTUSASIAA
NORPPALEIRIN TUNNELMIA
SUKELLUSTA PÄIJÄNTEELLÄ
VAPAASUKELLUSKUULUMISIA
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Puheenjohtajan palsta
kaikki sukeltajamme miettisivät mitä
omassa sukelluskäyttäytymisessä
voisi
tehdä
turvallisuuden
parantamiseksi.
Koulutusrintamalla seuramme kouluttajat ovat ahkeroineet tänä vuonna
sekä P1-, P2-, P3- että Nitrox-kurssit.
Ensi
vuonna
kurssitarjonnasta
näyttää tulevan vieläkin monipuolisempi.
Seuran syyskokous järjestetään
perinteiseen tapaan Kalevan uimahallin kerhohuoneella, lauantaina
4.12.2004. Varsinainen kokouskuksu
on toisaalla tässä lehdessä, samoin
kuin kutsu seuran pikkujouluun.
Syysterveisin,

Tervehdys sukeltajat! Kun talvi on
tulollaan
alkaa
sukelluskausi
useimmilla olla ohi ja on aika
katsastella kuluneen kauden tapahtumia. Kaikki sukeltajamme ovat
selvinneet kaudesta hengissä, mutta
valitettavasti saldoon on kertynyt
useita
painekammiohoitoja
ja
vaaratilanteita.
Ymmärtääkseni muutamaa seuramme kokenutta sukeltajaa vaivannut
sukeltajantautiepidemia on ollut
perinteisen käsityksen mukaan varsin
ansaitsematon. Kannattaakin muistaa, että sukellustietokoneiden mallit
typen
liukenemisesta
ja
poistumisesta ovat vain malleja.
Konservatiivisuus
sukellusten
suunnittelussa
ja
suunnitelman
mukainen sukeltaminen ovat paras
tapa vähentää riskiä. Toivoisinkin että

Jari Leppäkoski

PIKKUJOULUT 4.12.04
• MITÄ: Tunnetusti tunnelmalliset ja railakkaat RRDC:n pikkujoulut!
• MILLOIN: 4.12.2004 KLO 18:00
• MISSÄ: Talviuimareiden saunalla tietysti, kuten viimeksikin ja sitä aiemmin...
• KUKA JÄRJESTÄÄ: Laura järjestää ja nakittaa muita.
• MIHIN JA MILLOIN ILMOITTAUDUTAAN: Ilmoittaudu Lauralle viimeistään

25.11.2004
Illan onnistumisen varmistamiseksi varustaudu seuraavasti:
• Glögipurkki (ettei tartte vahingossa juoda raakana loppuillasta). Glögin
terästystarpeet järjestäjän toimesta.
• Pikkupaketti joulupukin konttiin
• Saunavehkeet: pyyhe, uikkarit, jotkut läpyskät jalkaan
• Suositeltavia: Pipo, korvaläpät (karvalakissa kaikki samassa), villasukat ja
sormikkaat. Näin varmistat ylälauteen kuninkaan paikan.
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Norppa-asiaa!
Sinettikriteereihin kuuluu toisiin
lajeihin
tutustuminen,
joten
suunnittelun alla on vierailu jonkin
toisen lajin pariin. Jos norpilla tai
vanhemmilla on ajatuksia, mihin lajiin
ehkä haluaisi tutustua tai jos on
suhteita johonkin seuraan mihin
vierailu
onnistuisi,
ottakaahan
yhteyttä! Mikäli käytännön järjestelyt
onnistuvat, voisi toinen seura
mahdollisesti
tehdä
myös
vastavierailun meidän harkkoihin.
Siinä siis mietittävää. Jaksakaahan
hymyillä
syksyn
pimeydestä
huolimatta ja nähdään hallilla!

Syyskausi on jo yli puolivälissä ja
hienosti on sujunut! Uudet norpat
ovat edenneet valtavin harppauksin ja
isotkin norpat ovat treenailleet toden
teolla. Loppusyksyn ohjelmassa ei
näillä näkymin muutoksia ole,
pikkujoulut pidämme 12.12! Silloin
harkoissa on mukavaa yllätysohjelmaa ja harkkojen jälkeen
nähdään vielä kahviossa munkkien ja
mehun merkeissä.
Katsokaapa muuten nurkkiinne kaikki
jääkiekkoa joskus pelailleet; norppien
tavara-arkkuun
kaivataan
lisää
jääkiekkoja! Jos siis löytyy tarpeettomia vaikka kuinka kuluneita kiekkoja,
otamme kiitoksin vastaan. Myös
muita vesileikkeihin sopivia tavaroita
voi tuoda, etenkin pohjassa pysyvät
tavarat ovat vähissä!
Toinen kysymys, johon kaipaisimme
apua, on seuramme lajivierailu.

Terkuin
(alati laajeneva)
ohjaajatiimi!!

Vuosikokouskutsu
Seuran sääntömääräinen syyskokous järjestetään lauantaina 4.12.2004 klo
10:30 Kalevan uimahallin kerhotiloissa. Tilaisuus aloitetaan kahvin ja munkin
haulla, ja siitä sitten jatketaan sääntöjen määräämässä järjestyksessä
eteenpäin. Tervetuloa runsaslukuisesti paikalle tapaamaan tuttuja ja
vaikuttamaan seuran toimintaan. Esimerkiksi ensi vuoden hallituspaikat ovat
jaossa. Esityslistalla olevat asiat:
• Toimintasuunnitelma

Hallitus

• Talousarvio
• Puheenjohtajan valinta
• Hallituksen valinta
• Tilintarkastajien valinta
• Toimihenkilöiden valinta
• Liittymis-, jäsen-, kannattajajäsen ja kurssimaksut
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Kuulumiset koulutusrintamalta
Molskis!

rooleja ja sama uusiksi. Aina vaihdon
jälkeen joutui tsemppaamaan, että
kukas mun ny piti olla, ja kenen
toiminnasta mun pitää tällä kertaa
antaa palautetta. Juuh… tälläinen
harjoitus tällä kertaa :->
Laitesukelluksen jatkokurssi on tänä
vuonna vedetty täysin uudistuneella
opetusmateriaalilla. Itse asiassa tänä
kesänä oli käytössä ennakkoversio.
Kurssilla on nykyään asu vapaa,
mutta pak… tai no… ainakin erittäin
suositeltava ☺ Pari sankaria käyttikin
tilanteen hyödyksi ja hoitivat homman
kunniakkaasti märkäpuvussa! Tällä
kertaa kurssin vaatimuksiin on lisätty
luolasukelluspuolelta tuttu vaakatasossa tapahtuva uintiasento sekä
tähän liitetty sammakkopotku. Tämän
ideana on liukkaampi uinti, sillä
sukeltajan poikkipinta-ala etenemissuuntaan on näin pienimmillään.
Toisena etuna on räpylöiden sijainti
suht korkealla pohjasta. Vielä lisäksi
potkun kuuluu suuntautua taakseylös.
Tämän
kaiken
taustaajatuksena on kevyempi uinti sekä
pohjaa
pöllyttämätön
potku.
Tästähän on aivan mahdottoman
suuri hyöty nimenomaan Suomen
mutapohjaisissa järvissä.
Kurssin lopussa olleella Kaatialan
leirillä varmistettiin, että uintiasento ja
potkut ovat vaatimusten mukaiset
kesän
harjoittelujakson
jäljiltä.
Tuolloin hoidettiin myös kurssin
etsintäharjoitus, pimeä- sekä syväsukellus. Täysin uutena harjoituksena
tehtiin pohjan kartoitus. Erittäin
‘mielenkiintoisista’
veden
alla
tehdyistä muistiinpanoista todellakin

Meitsi ja Niemelän Marko ollaan ny
aikas polleena, ku saatiin viimeinkin
puskettua läpi liiton laitesukelluskouluttajakurssi (hiano nimi!). Kolme
viikonloppua siinä kului Eerikkilän
urheiluopistolla Forssan takana.
Hieman työlääksi meinasi kurssi
loppua kohden käydä, mutta nyt
jälkeenpäin tuntuu kivalta.
Yhtenä osiona kurssilla oli, että
saimme koulutuksen vetää ns. lähikouluttajakursseja. Näiden treenaaminen oli suht vinkeetä. Kaksi
kurssilaista (A ja B) esittivät peruskurssin oppilaita. Kolmas esitti
lähikouluttajakurssioppilasta
(C).
Neljäs oli se joka varsinaisesti
opetteli pitämään ko. kurssia (D).
Sitten oli vielä liiton kouluttaja (E).
Aluksi D kertoo, että nyt C opettaa
maskin
tyhjentämisen.
Tämän
jälkeen C opettaa maskin tyhjäyksen
A&B:lle. Oppilas A tekee jonkun D:n
määräämään
kepposen
(esim.
hukkaa maskin) harjoituksen aikana.
C:n tulee reagoida tähän tilanteen
vaatimalla tavalla; aivan kuin
kyseessä olisi todellinen opetustilanne. Harjoituksen jälkeen C antaa
palautetta A&B:lle näiden oppimisesta. Tämän jälkeen D antaa
palautetta C:lle, että kuinka palautteen
antaminen
sujui.
Koko
harjoituksen varsinainen arvosteltava
asia olikin juuri tämä D:n antama
palaute, josta antoi arvostelun ja
palautteen kouluttaja E. Kuulostaako
sekavalta? No sitä se kyllä olikin!
Yksittäinen harjoitus kesti n. 10
minuutia, jonka jälkeen vaihdettiin
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muotoutui pinnalla pohjan muotojen
mukainen piirros. Seuran uudet P2sukeltajat ovat Anne Vesa, Juha
Mannila, Kalevi Korpela, Sanna
Toivanen
sekä
Simo
Kurra.
Onnittelut!
Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi on myös saatu kunnialla
päätökseen. Oppilaat hoitivat erittäin
onnistuneesti loppukesällä olleen
keskisyvät-leirin sukellusvanhimman
tehtävät. Retken kohteena oli tuolloin
Utössä sijaitseva Park Victory –hylky.
Kurssin syväsukelluksena käytiin
bongaamassa 36 m syvyydellä
sijaitseva potkuriakseli. Täällä kokelaat joutuivat tekemään kaikenlaisia
pikkunäppärää kirjallista aivojumppaa. Tarkoitus oli testata kuinka
syvyyshumala vaikututtaa ajatuksen
kulun
nopeuteen.
Jälkeenpäin
oppilaat väittivät tehtävien teon
todellakin olevan erittäin takkuista

syvällä. Jostain syystä, paikanpäällä
ollut, allekirjoittanut ei kuitenkaan
huomannut minkäänlaista hitautta.
RRDC:n historian ensimmäiset omaa
tuotantoa olevat P3 sukeltajat ovat
nyt siis Jouko Jousea, Laura Oikari,
Olli Holstila sekä Teemu Moisio.
Mukana oli lisäksi pari naapuriseuran
vierailevaa tähteä. Onnittelut kaikille
urakan selvittäneille!
Nyt on siis tälle kaudelle suunnitellut
koulutukset saatu hoidettua. Kauden
aikana on seuran ohjelmistoon saatu
sisällytettyä jopa kaksi uutta kurssia,
em.
laitesukelluksen syventävä
jatkokurssi Nissisen Arin vetämänä
sekä talvella ollut jääsukelluskurssi
Niemelän Katin vetämänä. Hieno
juttu! Lisäksi hoidettiin myös kevään
peruskurssi (Kati) sekä uudistunut
jatkokurssi (Ari). Juuri tällä hetkellä
suunnitellaan kuumeisesti tulevan
vuoden koulutuksia. Tästä tarkemmin
infoa
myöhemmin
vaikkapa
sähköpostilla/weppisivulta, kunhan
päätöksiä saadaan tehtyä.
Sen verran on tällä hetkellä tietoa,
että talven mittaan järjestetään
seurayhteistyönä Lahtelaisten ja
Raumalaisten kanssa Rescue Diver
(sukellusturvallisuus) sekä Assistant
Instructor (lähikouluttaja) -kurssit.
Lähikouluttajatasoiset kurssit on
aikaisemmin olleet liiton järjestämiä,
mutta johtuen kouluttajien koulutuksen muuttumisesta näitä kursseja
voi
nykyään
järjestää
myös
seuratasolla.
RD
–kurssista
enemmän juttua toisaalla.
Jännittävää pikkujoulun odotusta

Kuva Ari N.

Reima
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Kullanhuuhdontaa ja uponneita
postivaunuja
Porin norpparallista 30.-31.10
tuotiin tuliaisena kultaa

Sitten oli vapaa-aikaa. Sen jälkeen
söimme lasagnea. Sen jälkeen kaikki
olivat taas villejä. Heittelimme hulavannetta, pelasimme pokeria, futista
ja tennistä. Kaikki rauhoittuivat pian
ja pelasivat korttia. (kirj. Manu)

Lähdimme Tampereen rautatieasemalta taajamajunalla kohti Poria
klo 9:15. Mukana oli 11 norppaa ja
ohjaajina Laura T. ja Annika.
Junamatka sujui loistavasti ja eväitä
syötiin. Kun saavuimme Poriin, tavaramme vietiin autolla yöpymispaikkaan Herralahden koululle ja
norpat ja ohjaajat kävelivät sinne.
Kun tulimme koululle, menimme
jumppasaliin ja veimme tavaramme
lattialle. Sinne oli järjestetty leikkejä
ja pelailimme niitä, esim. polttopalloa
ja käsipalloa. (kirj. Annika, Laura G.
ja Noora)

Sitten oli norpparallin vuoro. Aiheena
oli Villi Länsi. Parit olivat: Otto ja
Manu, Oskari ja Aleksi, Perttu ja
Aleksi (Jyväskylän Sammakoista),
Paula ja Iida, Laura ja Noora, Matti ja
Sami. Rallissa Esmeralda-heposella
ratsastettiin altaan poikki, kaadettiin
biisoneita vesipyssyllä, pelastettiin
Toivo-niminen kullanhuuhtoja vedes-

Lähtötunnelmissa rautatieasemalla lauantai-aamuna. Kuva Kimmo Torkkeli.
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Perttu Koivisto voitti Jyväskyläläisen
parinsa kanssa pronssia. Myös
muiden osalta ralli sujui hienosti ja
pääasia on, että kaikilla oli hauskaa!
RRDC:n norpat muistivat hienosti
myös noudattaa rallin alussa
yhteisesti sovittuja pelisääntöjä.

tä, huuhdottiin kultaa, hoidettiin
Ontuvajalka-intiaanin kyynpuremaa
ja uitiin kilpaa. (kir. Otto)
Illalla oli vielä iltapala ja Halloweendisco. Sen jälkeen oli hiljaisuus.
Aamulla oli aamupala ja sitten
palkintojen jako. (kirj. Paula)

Seuraava
norpparalli
on
alkuvuodesta –05 Raumalla, eiköhän
lähdetä sinne vieläkin suuremmalla
porukalla pitämään hauskaa!

Seuramme mestys oli loistavaa!
Noora Luttinen ja Laura Grönlund
voittivat –92—94-syntyneiden tyttöjen
sarjassa kultaa ja Oskari Saksala ja
Aleksi Saarinen veivät samanikäisten
poikien sarjassa ykköspalkinnon.

Ralliterveisin

Laura T.

Rescue Diver

eli Sukellusturvallisuus –kurssi
Kenelle tarkoitettu?

Koska?

Juuri sinulle! Kurssi on tarkoitettu
kaikille, jotka ovat suorittaneet
laitesukelluskurssin. Eli vähintään
P1, OWD, Scuba Diver jne. Ikäraja
on 15 vuotta. Lisävaatimuksena on
jonkinlainen ensiapukoulutus. Erittäin
suositeltava
kurssi
jokaiselle
sukeltajalle!

Kurssiohjelma?

Kurssin teorialuennot + tentti sekä
osa allasharjoituksista järjestetään
Nastolassa, Pajulahden urheiluopistolla 11.-12.3.2005 (pe-la). Tätä
ennen järjestetään Tampereella
allasharjoittelua sekä tämän jälkeen
avovesiharjoittelua.
Tampereella
järjestettävät tilaisuudet sovitaan
erikseen.

Teoriapuolella
käydään
läpi
sukelluksen turvallisuuteen vaikuttavia asioita, eli miten turvallisuuteen
voi vaikuttaa etukäteen ja näin
ehkäistä ongelmien syntymisen.
Stressi. Erilaisia ongelmatilanteita.
Myös allas- ja avovesiharjoituksissa
käydään läpi erilaisia ongelmatilanteita, niiden tunnistamista sekä
niistä
selviytymistä.
Pelastusharjoituksia on runsaasti.

Kurssin hinta on 120 euroa. Kurssi
järjestetään yhteistyössä Lahden
Pingviinin sekä Rauman Laitesukeltajien kanssa. RRDC:n oppilaille
kurssin vastuukouluttaja toimii Kati
Niemelä.
Kurssi
on
NAUI:n
standardien mukainen. Pidä kiirettä,
että ehdit mukaan, sillä paikkoja
rajoitetusti,
mutta
vähän.
Ilmoittautumiset Katille.

Muuta?

Reima
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Vapaasukellusintro ja
muita kuulumisia
porukka
jakautuisi
kutakuinkin
puoliksi keskiviikon ja sunnuntain
vuoroille. Suhde oli kuitenkin 15/1,
joten keskiviikkona meinasi yksi rata
käydä ahtaaksi ja aikakin meni
tiukille. Kävimme läpi yksinkertaisia
harjoituksia
staticissa
ja
dynamicissa, eli suomeksi hengenpidätyksessä ja pituussukelluksessa.
Monillakaan ei ollut märkäpukua,
joka jättää kyllä staticin melko
erikoiseksi
kokemukseksi.
Ei
varmaan ole kiva lillua vedessä
henkeä pidättäen, kun ruumis
kouristelee kylmyydestä, mutta ihan
kivoja tuloksia sieltä tuli. Staticin
yhteydessä käytiin läpi myös
pareittain toiminta ja sukeltajan
valvominen, sekä merkit sukelluksen
aikana. Aika moni pääsi yli 2
minuutin ja pohjat taisivat olla
luokkaa 2:40. Kehitystä kuvaavaa on,
että eräskin introlainen on rikkonut jo
4:40 parin harjoituskerran jälkeen
(*köh* Ari N). Dynamicissa kävimme
läpi erilaisia lämmittelyjä, hieman
tekniikkaa ja uintinopeutta, sekä
suorituksen valvomista ja merkkejä.
Introlaiset tosin keskittyivät uimaan ja
minä valvomaan. Lopuksi saivat
introlaiset kokeilla valvotusti omia
rajojaan, ja aika moni menikin helpon
oloisesti 50 metriä. Sukellus ja
uimaritaustat varmaankin näkyvät
tässä.
Kaikenkaikkiaan introsta jäi ainakin
minulle ihan hyvä maku suuhun ja
varmaankin
järjestämme
näitä
lisääkin, jos vain kiinnostusta löytyy.

Kiinnostuneiden kyselyiden saavutettua kriittisen massan, päätimme
järjestää
Tampereella
vapaasukellusintron. Rajasimme tiedotuskanavat RRDC:n postituslistalle sekä
Tampereen Yliopiston uimareiden ja
Submersion
jäsenille.
Mukaan
ilmoittautui varsin lyhyellä varoitusajalla lähes 20 henkilöä, joten
kiinnostusta lajiin selvästi on. Koska
virallista
vapaasukelluskoulutusta
vasta käynnistellään Suomessa,
päätin ottaa teoriaosuuteen asioita
hieman laajemmin, kuin normaalisti
tällaisella introlla olisi tarpeen.
Yleensähän riittäisi käydä läpi
paineentasaus, varmistaa, että kaikki
osaavat uida, yleisimmät riskit ja
sitten veteen. Lähes kolmetuntiseksi
venyneessä
multimediaspektaakkelissa kävimme kuitenkin läpi asiaa
varmasti parinkin kurssin laajuudelta.
Emme tosin niin yksityiskohtaisesti
kuin kurssilla käytäisiin. Introlaiset
oppivat perusteita mm. vapaasukellusfysiologiasta,
riskeistä,
lajeista, harjoittelusta ja henkisestä
puolesta.
Videolta
katsoimme
esimerkkejä eri lajeista ja ennätyksistä, sekä muutaman karmasevan
esimerkin sambasta ja blackoutista.
Koska suurin osa porukasta oli
kokeneita laitesukeltajia, oli osa
varmasti tuttua asiaa, mutta melko
hyvin
se
jaksettiin
kuitenkin
kuunnella.
Allasosuus osoittautuikin hieman
mutkikkaammaksi, sillä olimme
suunnitelleet ja toivoneet, että
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Tilaisuus oli sen verran mukava, että
täytyy järjestää tällaine toistekin.
Suomessa on kuitenkin niin pienet
piirit, että tällä hetkellä tällaiset
tapahtumat ovat maan laajuisia ja
siten varsin mukavia tilaisuuksia
tavata muita sukeltajia ympäri
Suomea. Lauantaipäivän erikoisuutena oli Timo Vikman, joka kuvasi
touhuamme uutta kirjaansa varten.
Itseltäni jäi kyllä meikkipussi kotia,
joten toivottavasti en kirjan sivuille
päätynyt.
Omalta osaltani olen keskittynyt
tämän syksyn staticin treenaamiseen,
joka on jostain syystä noussut
minulle
mielenkiintoisimmaksi
allaslajiksi. Ihan mukavia tuloksiakin
on syntynyt. Altaassa ennätys on tällä
hetkellä 6:03 ja sängyssä makoillen
6:45. Vielä jos saisi kaksi sekuntia
lisää altaassa, niin loppuisi Karolin
valtakausi Tampereella. Vaan enpä
taitaisi pitkään itsekään valtikkaa
pitää, sen verran tehokkaasti tuo Ari
on jo hengittämättä niskaan.
Hengitystä pidätellen,

Joitakin
introlaisia
on
allasvuoroillakin nähty, joten ei se ihan
hukkaan mennyt (uusien harrastajien
saaminenhan sen päätarkoitus oli).
Allas on avoinna kaikille kiinnostuneille joka keskiviikko (19-20:30) ja
sunnuntai (12:00), joten mukaan
mahtuu vielä loputkin introlla käyneet
tai muuten vain kiinnostuneet.
Toivottavasti Tampereelle saadaan
myös pian ensimmäinen ihka oikea
kurssi. Muutamia pilottikursseja on
syksyn mittaan ympäri Suomea
pidetty, ja kunhan niistä saatu
kokemus saadaan prosessoitua lienee toivoa saada niitä enemmänkin.
Järjestimme myös FDTF:n puitteissa
syyskuun lopussa vapaasukellusleirin
Tampereella. Sukellukset osuivat
Heramaanjärvelle ja muu oleilu
Aitolahden leirikeskukseen. Leirille oli
selkeästi ollut tilausta, sillä paikalle
tuli useita kiitollisen oloisia aloittelijoita, jotka eivät olleet avoveteen
ennen
uskaltautuneet.
Samalla
Jyväskyläläinen kouluttaja Kimmo
Lahtinen
veti
ensimmäisen
pilottikurssin oppilaille avovesiharjoitukset kurssiin liittyen. Sukelsimme
sekä lauantaina, että sunnuntaina,
tosin
viluisimmat
lähtivät
jo
lauantaina
pois.
Kylmistä
olosuhteista huolimatta puitteet olivat
hyvät ja avovesikausi sai arvoisensa
päätöksen. Lauantaina Kimmo piti
hyvin
informatiivisen
luennon
venyttelyn
tärkeydestä
vapaasukeltajalle ja sunnuntaina Teppo
Kallio kertoi havainnollisesti mitä
vapaasukeltajan pään sisällä liikkuu
ja minkälaisia ovat yleisimmät
henkiset rajoitteet. Iltaohjelmaan
kuului saunomista ja aiheeseen
sopivien elokuvien katselua tykillä.

Kuva Päivi Mettovaara

Simo
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Päijänteellä kumpparilla 3.10.04
Oli kova hinku päästä taas plutikoimaan ja pieni huhuilu seuramme
sähköpostilistalla antoikin nopsaan
tulosta. Verkkooni uivat Mikko, Laura
ja Tero kumiveneineen. Plutaamispaikaksi valitsimme Teron suositteleman kallioseinämän Purtsaaren
lähistöllä Päijänteellä.
Lauantai-aamuna kamat autoon ja
hursitelemaan
läpi
maalaismaisemien kohti Päijännettä.
Mikon kanssa matkustimme huikean
suunnistustaitomme
avuin
ja
onnistuimme melkein ilman Ukäännöksiä. Loppumatkan pienet
hiekkatiet seurasimmekin varmuuden
vuoksi Teroa ja Lauraa ja pääsimme
kuin pääsimmekin perille.

Sitten alkoi kumiveneen kokousurakka, toisin sanoen kolme seisoi
kumiveneessä pohjalevyjen päällä ja
yksi polki ilmaa naama punaisena.
No onneksi Terolla oli mukana pieni
paineilmapullo, josta oli hieman
apua. Kun kumivene kaikui kuin
rumpu, toisin sanoen: nyt vene ei
uppoa , mutta ei ole välitöntä
räjähdysvaaraakaan,
laitoimme
paketit kuntoon ja pakkasimme muut
kamat peräkärryyn säilöön. Tässä
vaiheessa tuli ihmetyksen aiheeksi
pikku paineilmapullon katoaminen.
Suuremmankin
etsintäoperaation
jälkeenkään pullo ei vain tullut esiin
piilostaan
ja
loppupäätelmäksi
vedimme, että pullon oli kumiveneen
kasausvaiheessa pitänyt luiskahtaa
pohjalevyjen alle. No, jätimme asian

Kumivene kokoa! Kuva Tero Malinen.
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jopa noin 55 metriin saakka.
Kuitenkin Laura ja Tero potkivat vettä
siihen tahtiin, että eksyimme heistä ja
ilmeisesti huikean suunnistustaitoni
seurauksena ajauduimme Mikon
kanssa hieman sivuun reitiltä. Reilun
kymmenen minuutin kohdalla sitä jo
ruvettiinkin arpomaan, että missäs se
seinämä nyt sitten oikein on ja eikös
siinä pienimuotoista pöllyäkin alkanut
syntymään. Seurauksena oli tietysti
se, että 50 watin lamppunikin näytti
joltain himmeältä hohdolta jossain
tuolla kaukana, vaikka sillä osoitteli
suoraan silmiin. Hinasinkin Mikon
parinarusta kiskoen näköetäisyydelle,
eli olimme maskien lasit vastakkain,
ja
yritimme
siinä
sitten
kommunikoida lamppuni haaleassa
hohteessa. Joku ulkopuolinen olisi
voinut tilannetta kuvailla hyvinkin
erilaisin sanoin. No mutta, lopulta
päätime yrittää pintaan ja eihän se
nyt ihan niin hallitusti tapahtunut kuin
oli suunniteltu. Kuitenkin kaikki sujui

sikseen ja pakkasimme paketit
veneeseen ja lähdimme huristelemaan kohti Purtsaarta.
Kuljettajamme
hieman
huononäköisenä, silmälasien jäädessä
rantaan ja maskin ollessa hyvin
pakattuna kamojen alla veneen
pohjalla, suunnisti perstuntumalla,
kun Laura yritti osoitella hieman
tarkempaa suuntaa välillä kommentoiden: ”en oikeen tiedä mihin päin
meidän pitäis mennä, mutta musta
tuntuu, että meen pitäis kääntyä
vähän oikealle”. Lisäksi matka oli
_lievästi_ sanottuna pientä körö-körökyytiä, että pääsi iso huokaus, kun
löysimmekin
oikean
kivikasalta
näyttävän ’saaren’. Vene kiinni
’saaren’ ainoaan pieneen koivuun,
paketit selkään, räpiköinti kivien ja
kaislikoiden lomassa ja vihdoin
pinnan alle. Seurasimme Teroa ja
Lauraa kohti seinämää, joka piti
alkaa noin 10 minuutin sukelluksen
jälkeen 13 metrin syvyydeltä ja jatkua

Ja tältä se Teron M/S Nakki näyttää pumpattuna. Kuva Tero Malinen.
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loppujen lopuksi ihan hyvin ja
loppuaika sukelluksesta menikin
takaisin kumiveneelle uimiseen. Ja
kun
pääsimme
kumiveneelle,
saapuivat
Laura
ja
Terokin
seikkailuistaan
vieno
virne
kasvoillaan, että vissiin oli ollut hyvä
sukellus.
Ensimmäisen sukelluksen jälkeen
suunnistimme hieman mutkan kautta
takaisin lähtörantaan. Kamat kuivumaan ja eväiden kimppuun. Mutta
juuri
kun
olimme päästäneet
mielemme mukavuuden rajamaille
mutustellessamme eväitä heinikossa
maaten ja kiviin nojaillen, paljastui
uusia murheita. Bensa ei riittäisi
kaikkien pullojen täyttöön. Niimpä
pojat
ryhtyivät
polttoaineen
hankintaan
perinteisin
keinoin
letkujen ja tikkujen avulla suoraan
auton bensatankista, kun huoltoasemia siellä korvessa ei nyt ihan
lähistöllä sattunut olemaan. Pullot
saatiin lopulta täytettyä ja eväät
syötyä, joten lähdimme vielä toiselle
sukellukselle ennen pimeän tuloa.
Tällä kertaa minä lähdin Lauran
kanssa ja Mikko Teron parina. Ja
vihdoin saimme mekin Mikon kanssa
nähdä tuon hienon kallioseinämän.
Sukellus oli mukavan leppoisa ja
tulomatkalla pojat rehasivat vielä
pohjassa maanneiden tukkien parissa
meidän
tyttöjen
ihmetellessä
vieressä. Paluumatkakin sujui ilman
mutkia, kun olimme viimekerrasta
viisastuneet ja otimme kompassisuunnan kotirantaa.
Iltahämärän laskeutuessa pakkasimme kamppeet takaisin autoihin ja
kumiveneen takaisin peräkärryyn
mahtuvaksi. Ja hämmästyttävää
kyllä, kumiveneen pohjalevyjen alta ei

ilmestynytkään
pientä
keltaista
paineilmapulloa,
vaan
se
oli
päättänyt
ilmeisesti
piiloutua
pysyvästi. Päätin kuitenkin vielä
käydä
tarkistamassa
laiturin
ympäryksen lampun kanssa ja
siellähän se pullo pilkotti laiturin
päässä
keltaisenaan
lampun
hohteessa vajaan parin metrin
syvyydessä. Ilmeisesti oli päättänyt
tehdä
sekin
oikein
kunnon
sukellukset, kun kerran Päijänteelle
saakka oli matkustanut. Ainoana
urheana kuutamouimarina Tero
päätti kuitenkin poimia pullon vielä
mukaansa.
Eli
Tero
aataminasussaan hyiseen järveen,
kun minä toppatakkiin kääriytyneenä
sojottelen lampulla kohti pulloa järven
pohjassa.
Lopulta kaikki tavarat saatiin
pakattua
takaisin
autoihin
ja
aloitimme matkan kohti kotia.
Olipa taas mukava reissu ja
tahdonkin vielä kiittää Teroa, Lauraa
ja
Mikkoa
oikein
mukavasta
sukelluspäivästä.

Anne Vesa

Kuva Ari N.
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Tapahtumakalenteri 2004
Joulukuu
4.12.
4.12.
12.12

Yleiskokous
PIKKUJOULUT
NORPPIEN PIKKUJOULUT

Myydään ja ostetaan
MYYDÄÄN:
- kumiräpylät; koko säädettävissä; esim. räpyläuintiharjoitteluun; 10€
- lasten räpylät; koko 33/34; 2€
- lasten maski; sopii alkavalle norpalle; 3€
Yhteydenotot: Mauri 0400 834 796

Tärkeitä puhelinnumeroita
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puhelin kotiin, töihin ja gsm
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