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Jäsentiedote 1/05 - helmikuu

Tässä lehdessä mm.:
•
•
•

UUSI TOIMINTAKALENTERI
NORPPA-ASIAA
TIETOJA TULEVISTA

KURSSEISTA

•

SUOJA-ALUELUVISTA
MATKA- JA

•

VAPAASUKELLUSASIAA

•

TAPAHTUMAKERTOMUKSIA

Kuva Jari Leppäkoski
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Puheenjohtajan palsta
Tervehdys sukeltajat!

Sukeltaliiton
nuorisovaliokuntaan.
Onneksi olkoon Laura!
Seuran yleiskokous järjestetään
perinteiseen
tapaan
Kalevan
uimahallin kerhohuoneella, lauantaina 19.03.2005 kello 10:30.
Varsinainen kokouskutsu on toisaalla
tässä lehdessä.

Vuosi vaihtui - hallitus ei. Hallituksen
jäsenet pysyivät samoina kuin viime
vuonna ja ovatkin useimmille tuttuja.
Koulutusrintamalla seuramme kouluttajat aikovat ahkeroida tänä vuonna
ennätysmäärän erilaisia kursseja.
Kurssitarjonnan laajenemisen on
osaltaan mahdollistanut se että osan
kouluttajiamme on pätevöitynyt NAUIkouluttajiksi.
Seurallamme on nyt myös edustusta
Sukeltajaliitossa,
norppavastaavamme Laura Torkkeli on valittu

Sukeltakaa!

Jari Leppäkoski

Kesällä järjestettäviä merireissuja
kasvatettava. Reissuthan tehdään
kohtuullisen suurella aluksella, joten
ne poikkeavat yleisestä käsityksestä
sukellusreissuista. Siellä ei tarvitse
esim. elää yhtä ahtaasti kuin
normaalisti, vaan tilaa jää hyvin
oleskeluun ja esim. auringonottoon,
jos ei halua keskittyä koko aikaa
sukeltamiseen.
Eli
tulkaa
ihmeessä
mukaan.
Suomella merillä on huomattavan
hienoja kohteita ihan maailmanlaajuisestikin, saati sitten verrattuna
sisävesiimme.

Tutuksi tulleen tavan mukaan,
seuramme järjestää ensi kesänäkin
useita merireissuja Suomenlahdelle.
Ohjelmassa on ainakin 3 viikonlopun
mittaista ja yksi viikon mittainen
reissu. Ajankohdat reissuille ovat
seuraavat:
20.-22.toukokuuta (P2)
17.-24.heinäkuuta (viikko)
26.-28. elokuuta (P1-P2)
9.-11. syyskuuta (Syväreissu)
Hintana reissuille on tänä vuonna
96 € viikonlopulta sisältäen ruoat
yms. Viikon reissun hinta olisi
alustavasti 160 euron paikkeilla.
Reissuja on tarkoitus järjestää siten,
että kaikille löytyisi vähintään yksi
sopivan tasoinen reissu. Koska
Orbiitin tilat kasvavat koko ajan, olisi
myös
lähtijöiden
määrää

Marko
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Norppa-asiaa!
Morjens norppakansa!

Kuten olette huomanneet, pidämme
nykyään yhteyttä vanhempiin lähinnä
sähköpostilla
(altaalla
jaettavat
tiedotteet hukkuvat/kastuvat kovin
helposti.) Olen tällä hetkellä siinä
luulossa että tavoitan jokaisen norpan
vanhemman sähköpostilla, jos jollekin
ei ole postia tullut niin laitapa
osoitteesi
minulle:
laura.torkkeli@sukeltaja.fi
niin
korjataan asia.

Kevätkautta on vielä muutama
kuukausi jäljellä, ja aikatauluun
mahtuukin paljon poikkeuksellista.
Meistä
riippumattomista
syistä
sukeltajavuorot on peruttu harmillisen
monelta sunnuntailta ja lisäksi on
muuta erityisohjelmaa, joten päätin
laittaa koko loppukevään aikataulun
lehteen.
27.2. Sukeltajavuoro peruttu
6.3. Harjoitukset normaalisti klo
9-10
13.3. Harjoitukset normaalisti
19.-20.3.
Norpparalli Raumalla. Ei
ohjattua toimintaa Tampereella.
27.3. Pääsiäinen. Vuoro normaalisti,
pidetään
leikki/
peuhukerta.
3.4. Harjoitukset normaalisti. Klo
10-11 SPR-kerhonohjaajat
opettavat norpille ensiavun
alkeita. Kaikki paikalle!
10.4. Norpan taitorata (Kaikki
suorittajat paikalle! Muut
harjoittelevat myös radan
tehtäviä sovelletusti)
17.4. Norpan taitorata jatkuu.
24.4. Päättäjäiskerta. Harjoitusten
jälkeen munkkitarjoilu kahviossa, palkintojen jako ym.
1.5. ja 8.5. sukeltajavuorot on
peruttu. Ainakin 15.5. vuoro pitäisi
vielä olla normaalisti, jos joku haluaa
mennä omaan tahtiin polskimaan.

Eipä sitten muuta kuin iloista kevään
odottelua, hallilla nähdään!

Ohjaajatiimin
psta Laura
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Koulutusuutisia
treenaamisella nämäkin osa-alueet
saada
hallintaan.
Tulevana
viikonloppuna on vuorossa molempiin
kursseihin
kuuluva
pelastusharjoittelu. Tulossa on siis tiukkaa
rypistämistä altaassa. Tämän jälkeen
on vielä vuorossa Rantasen Markun
vetämä sukeltajien tarpeisiin viritetty
Ensiapukurssi. Jännittävää nähdä,
mitä Markku on keksinyt kurssilaisten
päänmenoksi.
Keväällä on tulossa vanhasta P2kurssista irrotettu kuivapukuosia
omana kurssinaan. Tämä erikoiskurssi
pitää
sisällään
tarinaa
erilaisista pukumateriaaleista, niiden
hoidosta sekä muutamasta tunnista
käytännön harjoituksia. Kurssille voi
tulla vaikkapa juuri ostetun kuivapuvun kanssa harjoittelemaan tai
sitten
vuokratun/lainatun
puvun
kanssa hakemaan vinkkejä omaan
puvun
ostoprojektiin.
Lisäksi
ohjelmasta löytyy myöskin Nitroksin
peruskurssi sekä Laitesukelluksen
jatkokurssi (P2). Näistäkin kaikista
lisää infoa lähempänä. Hieman
kyselyä on tullut uudesta P3 –
kurssista, mutta tälle kaudelle
kyseistä kurssia ei ole suunnitelmissa.

Oikein mukavaa vuoden alkua kaikille
tasapuolisesti. Koulutuskausikin on jo
saatu hienosti käyntiin, kun Marko veti
seuran historian toisen, jo perinteeksi
muodostuneen,
jäätävien
olosuhteiden kurssin. Tänäkin vuonna
osanotto
oli
runsas.
Uuteen
jännittävään maailmaan oli omasta
seurasta tutustumassa Simo Kurra,
Anne Vesa sekä Esa Uimonen.
Lisäksi saimme naapuriseurasta
kaksi rohkeaa vierailijaa. Kaikki
suorittivat kurssin onnistuneesti.
Onnea kaikille!
Tätä kirjoittaessa on kevään P1kurssin ilmoittautuminen menossa.
Muutama rohkea on jo ilmaissut
halunsa, mutta tilaa on vielä! Eli
sanaa kiertämään! Liiton uusien
ohjeiden mukaan alaikäraja on
laskenut aikaisemmasta 15 vuodesta
12 vuoteen. Kuten kaikki tietävät, niin
sukeltamiseen liittyy paljon velvollisuuksia sekä suurta vastuuta
sukellusparista. Tämän vuoksi tehtiin
toistaiseksi päätös, ettei kerhon
ulkopuolisia alle 15 vuotiaita oteta
kurssille. Mutta jos nuori on
kunnostautunut
norpissa
sekä
vanhemmat ovat sukeltajia, niin asian
tiimoilta kannattaa hyvinkin ottaa
yhteyttä. Minä toimin tänä keväänä
kurssin vastuukouluttajana.
Viime vuoden puolella lyötiin suurta
rumpua uusista NAUI –kursseista:
Sukellusturvallisuus (Rescue Diver) ja
Apukouluttaja (Assistant instructor).
Apukouluttajakurssin
kolme
kandidaattia ovat kokeilleet kurssiin
kuuluvia kunto- ja räpyläuintitestejä.
Ihan heittämällä eivät kaikki päässeet
läpi,
mutta
eiköhän
pienellä

Turvallista avantosukelluskautta!

Reima
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Sukelluskortin
‘parasta ennen’ -päiväys
Nykyään peruskurssista saa ikuisesti
voimassa olevan kortin. P2- ja P3
–tasoista saatava kortti on voimassa
vain viideksi vuodeksi kerrallaan. Kun
päiväyksen vanheneminen alkaa
lähestyä, on kaksi vaihtoehtoa: joko
kortin uusiminen tai lisäkoulutuksen
hankkiminen (=seuraava korttitaso).
Jälkimmäinen
vaihtoehto lienee
selvä, mutta pari sanaa kortin
uusimisesta.
Seuran
koulutusvastaava hoitaa/päättää kortin uusinnan, eli tällä hetkellä minä. Prosessi
alkaa normaalilla sukelluslääkärin
tarkastuksella. Kun tästä on selvitty,
niin otetaan minuun yhteyttä ja
esitellään lääkärin leimaama ‘vihreä
kortti’.
Tämän jälkeen selvitetään, miten
sukellustaidot vastaavat kyseisen
tason nykyisiä vaatimuksia. Esimerkiksi sukelluspäiväkirja on hyvä
tapa osoittaa, että sukellustaitoja on
pidetty säännöllisesti yllä. Myös
teoriatietoja saattaa olla hyvä kerrata
tässä vaiheessa, sillä esimerkiksi
suositukset nousuprofiileisssa ovat
viime vuosina muuttuneet melkoisesti. Mukaan ovat tulleet niin sanotut
syväpysähdykset, joilla pyritään
tekemään
paineen
aleneminen
aikaisempia ohjeita turvallisemmin.
Jos tarvetta ilmenee, niin samassa
prosessissa on hyvinkin mahdollista
käydä sukeltamassa kouluttajan
kanssa kerran tai kaksi. Varsinkin jos
edellisestä sukelluksesta on jostain
syystä vierähtänyt turhan pitkä aika,
niin tämä voisi olla erittäin
suositeltava keino päivittää myös

sukellusrutiinit ajan tasalle.
Kun onnistuu esiintymään vakuuttavasti ja taidot todetaan vaatimusten
mukaisiksi, niin sen jälkeen täytetään
kortituslomake, joka lähetetään liittoon. Parin - kolmen viikon kuluttua
posti tuo kortin kotiin. Kortitus maksaa
33 euroa.
Entäpä, jos tiedot eivät enää
vastaakaan vaatimuksia…? Tällöin
edessä saattaa olla kortin tason
laskeminen alempaan luokkaan, joka
paremmin vastaa sukeltajan sen
hetken osaamista. Tälläisten tilanteiden voisi tyypillisesti kuvitella
liittyvät erittäin pitkään sukellustaukoon.
Tarkistakaapa korttinne!

Reima

Kuva Ari N.
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LAITESUKELLUKSEN
PERUSKURSSI
RRDC:n Laitesukelluksen peruskurssi alkaa keskiviikkona
23.3.2005 kello 18.00. Kurssin allasharjoittelu tapahtuu
viikonloppuaamuisin klo 8-10 Tampereen uintikeskuksessa
(yht. 12 tuntia). Allasharjoituksen jälkeen muutama tunti
teoriaa (yht. 12 tuntia + koe).
Altaat ja teoriat: la - su 9.-10.4
la - su 16.-17.4
la - su 23.-24.4
Kurssiin kuuluva sukellusleiri pidetään pe - su 13.-15.5.
jossakin mielenkiintoisessa kotimaan kohteessa. Kurssiin
kuuluu 5 sukellusta kouluttajan valvonnassa. Kurssin
läpäissyt oppilas saa kansainvälisesti hyväksytyn kortin,
joka on voimassa ikuisesti (NAUI/CMAS). Alaikäraja
kurssille on 15 vuotta (oman seuran norpille 12 vuotta).
Kurssin hinta on 380 euroa. Kurssilainen hankkii lisäksi
omat perusvälineet (maskin, snorkkelin ja räpylät) sekä
märkäpuvun. Kurssilla on mahdollisuus käyttää järjestäjien
toimittamia laitesukellusvarusteita (nostoliivi, pullo sekä
annostin).
Kurssin vastuukouluttaja toimii: Reima Mäkiranta,
050 - 305 4749, reima.makiranta at tut.fi
(toim.huom. ja korvaathan siis “at” sanan @-merkillä)
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Kuivapukukurssi 18.-19.3.
paria vuotta myöhemmin tarvitsisi
huomata puvun olevan esim. liian
pieni jotta sinne voisi laittaa
jääsukellukseen vaadittavat aluskerrastot.
Kurssilla
vaaditaan
oppilailta
avovesikelpoinen kuivapukuvarustus.
Jos omaa pukua ei vielä ole, se
kannattaa joko lainata tai vuokrata,
kurssia varten sitä ei välttämättä siis
kannata ostaa.
Kurssin hinta on 30 €. Jos kurssista
haluaa
erillisen
kortin,
(esim
Sukeltajaliiton tai NAUI:n), tulee siitä
erillinen kortitusmaksu, luultavastikin
33 €.
Kurssiin kuuluu 3 h luentoja, 2 tuntia
altaita sekä avovesisukellus.

Seuramme järjestää maaliskuun 18.19. maaliskuuta kuivapukukurssin.
Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka
haluavat
tutustua
kuivapukusukeltamisen saloihin. Pääsyvaatimuksena kurssille on laitesukelluksen
peruskurssi, Padi OWD tms. Sopiva
hetki suorittamiseen on esim. kun on
harkitsemassa kuivapuvun ostoa tai
on jo tehnyt sen.
Aiemminhan tämä kuivapukuosuus
on kuulunut P2-kurssiin. Nykyään
kuitenkin laitesukelluksen jatkokurssin (~P2) vaatimuksia on nostettu
ja kurssille tultaessa olisi jo hyvä
hallita kuivapuvun käyttö, jotta tällä
uudistetulla kurssilla ei tarvitsisi
keskittyä perustoimintaan yms. vaan
pystyisi keskittymään olennaiseen.
Toki tuon LSJK-kurssin voi suorittaa,
vaikkei olisi erillistä kuivapukukurssia
suorittanutkaan, se ei ole pääsyvaatimuksena.
Kuivapuku
on
yksi
sukellusvarusteiden kalleimpia osia. Pukujen
hintahaitari ja materiaalit vaihtelevat
suuresti. Kurssilla olisi tarkoitus
tutustua pukujen eri ominaisuuksiin,
materiaaleihin, erilaisiin hanskaratkaisuihin jne. jotta oman osto
sujuisi mahdollisimman hyvin, eikä

Ilmoittautumiset allekirjoittaneelle.
Marko Niemelä
040 - 59 333 71
niemela(miukumauku)iki.fi.poista.turh
at

Marko
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Tervehdys sukeltajat!
tuntia putkeen, mutta ei ole liikaa
vaadittu että kompuran käynistäjä
merkkaa kansioon käynnistysajan ja
sammuttaja sammutusajan. Näin
pysyisimme edes jotenkin laskuissa
mukana.
Jotta voisin edes arvailla mistä
kosteudet ovat pulloihin joutuneet
pyydänkin seuraavaa: Tarkistakaa
pullonne ja muistelkaa hieman missä
paikoissa olette täyttäneet niitä. Jos
sitten
vielä kertoisitte
minulle
spostitse mikäli vettä löytyi ja olitteko
kesäleirillä, Norjassa tai vaikka viikon
merireissulla ja arvio täyttöjen ja
veden määrästä niin hienoa. Näin
voimme arvioida onko kyseessä vika
kompurassa, missä kompurassa, vai
onko kyseessä normaali kosteuden
kertyminen. Kiitos jo etukäteen
vaivannäöstä.
Muutenkin nyt on hyvää aikaa kalusteiden putsailulle. Regujen kakkosvaiheet kannattaa EDES kerran
vuodessa avata, putsata ja tarkistaa
kalvo mahdollisten kulumien varalta.
Parempi tapa on pitää osat
sormikireydellä ja JOKA sukelluksen
jälkeen huljauttaa suolat ja hiekat
pois. Näin siihen tulee rutiini, jonka
ehkä jopa optimiolosuhteissa voi
suorittaa veden allakin tarpeen niin
vaatiessa. Älkää kuitenkaan tulko
syyttämään minua mikäli hukkaatte
puolet regustanne kaukajärveen :)
Liivien täyttöpainike kannatta myös
tarkistaa, useimmissa malleissa sen
saa ruuvattua auki ilman isompia
ongelmia. Viallinen tiiviste saattaa
täyttää tai tyhjätä liiviä ilman käyttäjän
osallistumista,
mikä
usein
on
epätoivottavaa
tasapainoituksen

Seuramme kalustopuoli on tällä
hetkellä aika mukavassa tilassa. Avovesikelpoisia paketteja on useampia,
ja kaikki kolme kompuraammekin
ovat vielä iskussa. Nyt ovat kuitenkin
pikkulinnut kertoneet että joistain
pulloista on löytynyt odotettua enemmän kosteutta. Tämä on harvinaisen
ikävää, etenkin näin talvisukelluksia
silmällä pitäen. Sen lisäksi että vesi
ruostuttaa pulloja sisältä päin, on sillä
arveltu olevan myös yhteyksiä
jäänmuodostukseen alentajan ykkösja kakkosvaiheissa. Veden pääsemiseen pulloihin on kaksi vaihtoehtoa,
joista
todennäköisempi
on
"suhautuksen" unohtaminen ennen
täyttöä. Jos systemaattisesti jättää
suhauttamatta niin venttiiliin sisäkierteissä oleva kosteus pakotetaan
pulloon täytön alussa ja siitä saattaa
kauden aikana kertyä huomattaviakin
määriä kosteutta. Toinen vaihtoehto
on kompressorin riittämätön ilmankuivaus. Hengitysilmakompressorissa
ilmasta erotetaan kosteutta useissa
vaiheissa, joista viimeisimpänä on
kertakäyttöinen Triplex-suodatin. Jos
tämä menettää kykynsä ottaa vastaan
kosteutta, on mahdollista että vettä
pääsee pulloihin asti. Tämän takia on
ENSIARVOISEN TÄRKEÄTÄ että
täyttäjät
merkitsevät
täyttönsä
tunnollisesti täyttöpäiväkirjaan. On
kuitenkin niin, että osa täyttäjistä ei
merkitse täyttöjään. Tämän on
loputtava mikäli hauluamme kuivaa
ilmaa. Leireillä ja retkillä on
täyttöpäiväkirjan käyttö laiminlyöty
täysin. Ei ole tarvis merkata jokaisen
pullon sarjanumeroa ja täyttäjän
puumerkkiä mikäli kompura pyörii 10
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saaneet sekoitusopin Markolta tai
Reimalta. Seuran happianalysaattori
on edelleenkin epäkunnossa, mutta
asiaan on tulossa korjaus ennen
avovesikautta.
Ei muuta kun mukavaa kevättä ja
hyviä sukelluksia!

kannalta.
Seuran Nitrox-laitteistoa päivitetään.
Nykyisellään jatkuvalla virtauksella
pystyy tekemään EAN35:ta. Kuitenkin
dekokaasuna järkevä minimi on
EAN40, jota uudella kuristimella
pitäisi saada tehtyä jatkuvalla
virtauksella.
Jäykemmät
kaasut
tehdään edelleenkin vippaamalla.
Nämä kuitenkin vaativat happiyhteensopivat laitteet. Seuralaiset
saavat täyttää nitroksia mikäli ovat
suorittaneet tarvittavat kurssit ja

Ville

105 KILOMETRIN KUNTOUINNIN TILANNEKATSAUS
uimareita otetaan mielellään mukaan
porukkaan. Jos jollakin on jo tehtyjä
noteerauksia tälle kaudelle, tai jos
aikoo aloitaa kuntouinnin, ilmoitelkoon asiasta allekirjoittaneelle.

Taas on aika tarkastella väliaikatietoja
vuotuisen kuntouinnin tilanteesta.
Kevätkausi on jo vahvasti käynnissä.
Täytynee taas muistuttaa, että
toukokuun loppu tulee kaikenlaisten
kevätkiireiden keskellä yllättäen.
Talven
heikosta
lumitilanteesta
johtuen hiihtokausi ei ole juuri
häirinnyt uintiharrastusta. Tämä
näkyy joillakin selvästi viime vuotta
parempina kilometrimäärinä. Olisivatko jotkut silti yrittäneet ladulle?
Listassa ovat Jari ja Sakke jo täyden
105 kilometrin matkan tehneinä. Petri
ja Tuula lähestyvät pian sadan
kilometrin rajapyykkiä. Jari ei ole
antanut näemmä Tuulan yllättää tänä
vuonna. Sitten seuraa huomattava
väli… 15-25 kilometriä uineita ovat
Kati, Päivi, Ari, Matti ja Vesa. Muilla
onkin vielä kirittävää kevääseen.
Kaikki
kuitenkin,
uskon
niin,
palkitsevat
itsensä
kuohuviinillä
vähintään 50 kilometrin uinnista
tuossa
vuotuisessa,
sesongin
parhaassa
kesäjuhlassa.
Uusia

Tilanne lauantaina 12.2.2005 klo
10.00:
Huhtala Ari
Koskinen Petri
Kärkkäinen Ari
Kärkkäinen Päivi
Leinonen Sakari
Nevalainen Vesa
Niemelä Kati
Niemelä Marko
Paavilainen Anne
Paavilainen Jari
Penttilä Matti
Rasi Heikki
Rinkinen Jari
Rinkinen Tuula

kuivatelakalla
89 km
20 km
20 km
106 km
vähänlaisesti
25 km
13 km
0 km
0 km
15 km
? km
125 km
78 km

Sakke
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RRDC Kesäleiri - Jaala 05
tilan päärakennuksen yläkerrassa ja
pihapiirin aitassa. Aitasta löytyy viisi
kappaletta siistejä 2-3 hengen
huoneita, mutta ilman sähköä ja
lämmitystä - toisaalta kuka niitä
kesällä kaipaisikaan. Päärakennuksesta sijaitsee neljä hienompaa 2-3
hengen huonetta ja kaksi 2-3 hengen
parvea.
Ohjelmassa on sukeltelun, yhdessäolon
ja
saunomisen
lisäksi
viininvalmistuksen esittelyä.
Leirin hintaan kuuluu majoitus
liinavaatteineen, perjantaina iltapala,
lauantaina aamupala, lounas ja
iltapala sekä sunnuntaina aamupala.
Leiristä pitäisi siis selvitä hengissä
ilman omia eväitä, mutta esimerkiksi
lauantain iltapalaa voi jatkaa pihan
grillikatoksessa omilla eväillä.
Lopullinen hinta tarkentuu vielä
kevään aikana. Tämän hetken
tiedoilla päärakennuksen 2-3 hengen
huoneissa leirin hinta on 70-75 €/
henkilö ja päärakennuksen parvella ja
pihan aitassa 50-60 €/henkilö.
Telttailijoilta peritään n. 40 € henkilö.
Leirille
mahtuu
mukaan
30
ensimmäistä
ilmoittautujaa.
Ilmoittaumisen yhteydessä ilmoita,
miten haluat majoittua (ei väliä/
päärakennuksen huone/teltta).
Ilmoittautua voit puhelimitse alkaen to
03.03. klo 18:00 numeroon
040-822 0919/Pekka.

Perinteinen ja se vuoden virallinen
seuran kesäleiri pidetään 17.-19.06.
Jaalassa, joka sijaitsee Kouvolasta
muutama
kymmenen
kilometriä
pohjoiseen eli Tampereelta noin 200
km ajomatkan päässä.
Sen lisäksi, että Jaalasta löytyy yksi
Suomen viidestä maailmanperintökohteesta, Verlan tehdasmuseo,
sijaitsee kunnan alueella myös yksi
Suomen hienoimmista järvikohteista
eli
Vuohijärvi.
Keskellä
tuota
kirkasvetistä järveä on karikko, jonka
ympäriltä löytyy matalaa vettä
vähemmän sukeltaville ja syvää vettä
niin paljon, että pohjassa ei välttämättä kaikkien itsensä kokeneeksi
laskevienkaan sukeltajien kannata
käydä.
Tavan
mukaan
alueelta
on
katsastettu lauantaipäivälle kaksi
sukelluskohdetta, joista se toinen on
rantakohde mainitun tehdasmuseon
läheisyydessä.
Kuulopuheiden
mukaan syvyyttä tästä kohteesta
löytyy n. 15 metriä, pientä virtausta,
kirkasta vettä, paljon kaloja ja
veneenraato.
Sukeltamisen avuksi olemme saaneet
oppaat
Kouvolalaisesta
sukellusseurasta Vesikoista. Heiltä
löytyy kalustoa kuljettamaan meitä
Vuohijärvellä,
mutta
jos
oma
kumivene löytyy autotallista, on se
tervetullut lisä kuljetuskapasiteettiin.
Majoitumme
Jaalan
Verlassa
sijaitsevalle viinitilalle, Viiniverlaan
(http://www.viiniverla.fi). Mahdumme
kaikki yöpymään kuivissa tiloissa
katon alla, mutta 7 henkeä voi
halutessaan majoittua myös omaan
telttaan. Varsinaiset yöpymistilat ovat

Pekka Kaarela
10
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Kevätkokouskutsu
Rauma-Repola Diving Club ry:n kevätkokous vuonna 2005 järjestetään
lauantaina 19.3. kello 10:30 Tampereen uintikeskuksen kerhohuoneessa nro
52. Käsiteltävinä asioina ovat tili- ja vuosikertomukset vuodelta 2004.
Tilaisuudessa on kahvi ja munkkitarjoilu. Tervetuloa!
Rauma-Repola Diving Club ry
Sääntömääräinen kevätkokous
Tampereen uintikeskus, Joukahaisenkatu 7
Klo 10:30

Esityslista
19.3.2005

1§

Kokouksen avaus

2§

Kokouksen järjestäytyminen

3§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4§

Esitylistan hyväksyminen

5§

Esitetään vahvistettaviksi vuosi- ja tilikertomus, esitellään
tilintarkastuslausunto
sekä
päätetään
tilinpäätöksen
vahvistamisesta.

6§

Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2004
hallitukselle

7§

Muut esille tulevat asiat

8§

Kokouksen päättäminen

Hallitus
11
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Suoja-alueluvat vuodelle 2005
nimesi yhteisölupaan!
Takaraja
ilmoituksille
on
maaliskuun lopussa. Virallisen
lupakierroksen
jälkeen
Matti
Myöhäiset joutuvat hoitamaan itse
asiansa joukko-osastojen kanssa
saadakseen
nimensä
seuran
lupaan.

Nyt on taas se aika, että täytyy pohtia
ensi kesän merileireihin littyviä
byrokratia-asioita. Näistä merkittävin
on ehdottomasti suoja-aluelupa.
Nykyisellä lainsäädännöllä suojaalueilla
sukeltaminen
on
luvanvaraista puuhaa kaikille. Luvat
voidaan hakea yhteisökohtaisesti,
jolloin toimitetaan yksi hakemus ja
liitteenä listat sukelluskohteista eri
suoja-alueilla
sekä
nimilistat
syntymäaikoineen.
Käytännön
operointi merellä lupien kanssa on
osoittautunut pääosin kivuttomaksi
puuhaksi ja yhteistyö on sujunut
hienosti.
Yhtenä edellytyksenä toiminnan
sujuvuudelle on se, että sukelluskohteelle mentäessä ilmoitettavia
lupia on mahdollisimman vähän eli
kaikki sukeltajat kuuluisivat mielellään
saman luvan piiriin. Tämä tarkoittaa
sitä, että parempi laittaa nimi listalle,
vaikka sitä ei käyttäisikään kuin se,
että kuvittelee saavansa luvan viime
tingassa ja kiireellä.
Oletan tänäkin vuonna, että viime
vuonna listalla olleet haluavat
edelleenkin kuulua uuteen lupaan.
Jos haluat nimesi pois luvasta, niin
kerro siitä allekirjoittaneelle. Jos et
löydä nimeäsi oheisesta listasta,
niin kerropa siitäkin allekirjoittaneelle ja kerro KOKO NIMI,
SYNTYMÄAIKA (ei sotun loppuosaa)
JA
KANSALAISUUS.
Viimeinen kohta sen takia, että
allekirjoittaneen ei tarvitse munata
itseään kysellessään varmuuden
vuoksi tyhmiä. HUOM! Jos hait viime
kesänä lupia omin päin, niin liitä nyt

Lupaan tullaan liittämään
näkymillä seuraavat henkilöt:

näillä

TARKISTA OMA NIMESI!!!!
Aaltonen Pasi, Ahola Petri, Artell
Tom, Bragge Eero, Dahl Timo, Erkkilä
Juha, Esala Risto, Forsberg Abigail,
Hakala Henri, Hakala Lassi, Hakari
Heidi, Hassinen Timo, Heino Heidi,
Hietanen
Jyrki,
Holstila
Olli,
Hopponen
Jani,
Huhtala
Ari,
Jeskanen Marko, Jousea Jouko,
Jäntti Juha-Pekka, Järvelä Joonas,
Kaarela Pekka,
Kallio Marke,
Kirjavainen Juha, Kolinummi Anu,
Korpela Kalevi, Kukkonen Isto,
Kuntola Juha, Kuntola Outi-Kristiina,
Kurra
Simo,
Kähkönen
Kirsi,
Lahdensuu Vesa, Laitinen Marko,
Lehtinen Mika, Leinonen Sakari,
Leppäkoski Jari, Leppäkoski Leo,
Leppäkoski Marja Helena, Linna
Jaana, Majalainen Juha, Makkonen
Annika, Malinen Tero, Mannila Juha,
Mersalo Jaakko, Moisio Teemu,
Mustonen Timo, Mäkinen Leena,
Mäkiranta Reima, Nevalainen Vesa,
Niemelä Kati, Niemelä Marko,
Nissinen Antti, Nissinen Ari, Oikari
Laura, Paavilainen Anne, Paavilainen
Janne, Paavilainen Jari, Paavilainen

12
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Jouni, Parta Tarja, Paukkila Mikko,
Paulajärvi Hanna, Pehkonen Pasi,
Penttilä Matti, Perä Asko, Pulkkinen
Pertti, Puttonen Kari, Rntanen
Markku, Rantanen Tuula, Rasi Heikki,
Rasi Jaakko, Rinkinen Jari, Rinkinen
Tuula, Saksala Mauri, Schroderus
Virve, Siili Arto, Siiri Mika, Siltanen
Jukka, Sipilä Mika, Suutala Antti,
Tauschi Ari, Toivanen Olli, Toivanen
Sanna, Tourneur Hannu, Tuomiranta
Matti, Vaittinen Pekka, Vakaslahti
Pasi, Valkeisaho Matti, Vesa Anne,
Viljanmaa Ulpu-Maaria, Viljanmaa
Ville, Vuorinen-Saksala Johanna.

Antti Nissinen

Eiköhän
pykäläviidakot
saada
hoideltua oikeilla työkaluilla...

Siis ei näin, vaan ilmoitukset oikeaan paikaan ja oikeaan aikaan! Kuva Ari Ervaskivi

13
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Tapahtumakalenteri 2004
Helmikuu
25.2.
25.2.

Syväsukelluskurssi (TaUrSu)
O-rengas (1/4)

Maaliskuu
18-19.3.
19.3.
20.3.
23.3.

Kuivapukukurssi (Marko Niemelä)
Yleiskokous
Jääsukellusta Kaatialassa
P1-kurssin aloitus (Reima Mäkiranta)

Huhtikuu
9-10.4.
10.4.
16-17.4.
23-24.4.
29.4.

P1-kurssin altaat
RRDC:n sisäiset räpyläuintikilpailut (Sakke)
P1-kurssin altaat
P1-kurssin altaat
O-rengas (2/4)

Toukokuu
13-15.5.
16-17.5.
18.5.
20-22.5
25.5.
25.5.
28.5.
28-29.5.

P1-kurssin avovesileiri
Nitrox-kurssin teoriat (Marko Niemelä)
Keskiviikkosukellus (Reima Mäkiranta)
P2-tason merireissu (Anne Vesa)
Keskiviikkosukellus (Pekka Vaittinen)
P2-kurssin aloitus (Marko Niemelä)
Vesilahden rantojen siivoustalkoot (Risto Esala)
P2-kurssin avovedet

Kesäkuu
1.6.
8.6.
15.6.
17-19.6.

Keskiviikkosukellus (Laura Oikari)
Keskiviikkosukellus (Teemu Moisio)
Keskiviikkosukellus (Jouko Jousea)
Kesäleiri (Pekka Kaarela)

Heinäkuu
17-24.7.
Heinä-/elokuu

Viikon merireissu (Marko Niemelä)
P2-kurssin toinen osio

Elokuu
26-28.8
26.8.

P1/P2-tason merireissu (Simo Kurra)
O-rengas (3/4)

14
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Syyskuu
9-11.9.

Syvä merireissu (Pekka Vaittinen)

Lokakuu
28-30.10.

Ensilumileiri (Risto Esala)

Marraskuu
11.11.

O-rengas (4/4)

Joulukuu
10.12.
xx.12.
xx.12

Yleiskokous
PIKKUJOULUT
NORPPIEN PIKKUJOULUT

Rauma-Repola Diving Club Ry
2005 hallitus ja toimihenkilöt
RRDC:n hallituksen jäsenet
Puheenjohtaja:
Varapuheenjohtaja:
Sihteeri:
Koulutusvastaava:
Rahastonhoitaja:

Jari Leppäkoski
Marko Niemelä
Heidi Hakari
Reima Mäkiranta
Risto Esala

Varajäsenet:

Ville Viljanmaa
Pekka Vaittinen

Erityisalueet:
Tekniikkasukellus:
Tiedotus (O-rengas):
Norppatoiminta:
Räpyläuinti:
Vapaasukellus:
Lääketiede:
Kalusto:
Leirit, matkat:
Huvitoimikunta:
Internet:

Marko Niemelä
Antti Nissinen
Laura Torkkeli
Sakari Leinonen
Simo Kurra
Matti Penttilä, Markku Rantanen, Heikki Rasi
Ville Viljanmaa, Henri Hakala
Pekka Kaarela (kesäleiri), Marko Niemelä,
Pekka Vaittinen
Anne Vesa
Kari Puttonen
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RÄPYLÄUINNIN SMKILPAILUT
5.-6.2.2004 TAMPEREELLA
Räpyläuinnin
SM-kilpailut
uitiin
helmikuun ensimmäisessä viikonvaihteessa Tampereella. Uimareita oli
37, enemmänkin saisi olla. RRDC
ylitti lumirajan yhden edustajan
voimin. Jussi Halmeen ja Hannes
Mattilan jälkeen seuran nuorista
uimareista on pulaa. Seuran ainoa
edustaja oli Jari Rinkinen kun toinen
kisoihin ilmoitettu, Petri Koskinen jäi
pois
sairastumisen
vuoksi.
Veteraanisarja
poti
myös
maanlaajuista pulaa osanottajista,
sillä Jari oli ainoa osallistuja sarjassa.
Jari otti kultaa 50m ja 400m matkoilla.
Aikataso jäi edellisvuosien tuloksista,
sillä Jarin tammikuun kymmenen kilon
painonpudotus oli ilmeisesti vaatinut
veronsa.
Tulostaso ei yleisestikään noussut
muutamaa
poikkeusta
lukuun
ottamatta aivan parhaaksi, koska
maajoukkueuimarien ensimmäinen
kuntohuippu on tähdätty kuukauden
päästä
Ruotsissa
uitavaan
kansainväliseen Oasen Trophykilpailuun, jossa on vielä mahdollista
alittaa EM - ja nuorten MM-kisojen
aikarajoja.
Korjan Kimmo alitti jo nyt kaikilla
uimillaan matkoilla EM-kisojen Arajan ja Pajarin Lauri 50 m:n
sukelluksessa ja pinnassa EM-B-

rajan. Rodi Tikkanen rikkoi 25 vuotta
vanhan C-poikien pohjoismaiden
ennätyksen 1500 m:n räpyläuinnissa
15 sadasosalla ja lupasi vielä

Jari Rinkinen, RRDC, kaksinkertainen SMkultamitalisti. Jos kilojen poistuminen
vaikutti
negatiivisesti
uintiaikoihin,
positiivinen vaikutus näkyy kuvassa.

16

Or_05_1_12_final_netti.p...
page 16

2.20.05 6:35 PM

O-Rengas - 1/05 - helmikuu
kansainvälisesti oli kuitenkin 50 m
sukellus sekä A-miehissä; Sami Sorri
(A-KUs) ja Kimmo Korja (A-KUs) että
B-pojissa; Lauri Pajari (A-KUs).
RRDC:n panos SM-kisoihin näkyi
kuitenkin järjelyissä, sillä seuran
puolesta kisoissa oli kahdeksan
toimitsijaa. Kiitokset osallistuneille.
Ohessa
linkki
Suomen
virallisille räpyläuintisivuille, joilla SMkisojen tuloksetkin pitäisivät olla
tarkemmin
luettavissa:
http://
gamma.nic.fi/~finswim/

parantaa sitä reilusti PM-kisoissa, jos
ei siellä joudu urakoimaan kuten nyt
teki. Katri Isoviita rikkoi ensimmäisenä suomalaisena naisena 20
sekunnin rajan 50 m:n sukelluksessa
ajallaan 19,84. SE-aika alitti myös
EM-kisojen B-rajan, joka on 20,11.
Henna Juhala (Vesikot) rikkoi Anna
Kajanderin vuonna 1987 uiman Ctyttöjen
200
m
räpyläuinnin
ennätyksen eli ennätyksen, joka
tehtiin jo muutama vuosi ennen
Hennan syntymää. Historiaa oli myös
toinen ennätys. Eveliina Nygrenin
(DPT) 50 m räpyläuinnin aika oli
ensimmäinen suomalaisen naisen 22
sekunnin alitus. Kovin tulostaso

Sakke

RRDC:n JÄSENTENVÄLISET
KISAT TULOSSA!
lajit, kuivapuku- tai märkäpukuvarustuksessa sukellettavat matkat
ovat myös mukana. Ajankohta on
lisäksi sikäli otollinen, että hallissa
harjoittelevat kilpauimarit ovat PMkisoissa ja voimme käyttää useampaa
rataa. Ajanotto pyritään aloittamaan
viimeistään klo 8.30, että kisoihin
pääsevät Kaikki mukaan!

Kalenterit esiin ja merkintä huhtikuun
toiselle
sunnuntaille
10.4.2005.
Seuran
perinteiset
räpyläuinnit
järjestetään
taas
Kalevan
uimahallissa. Kisat ovat rennot ja
kaikille avoimet. Uinteihin on vielä
aikaa, joten kunnon ehtii sopivasti
terävöittää maaliskuun aikana.
Aikuisille pikamatka on 50 ja
nuoremmille 25 metriä. Matkoihin on
myös tulossa lisäyksiä. Uutuuksina
ovat joko 200m tai 400m pidemmät
matkat. Viime vuonna uidut extreme-

Sakke
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RRDC:n neljännet räpyläuinnin
kuohuviinijuhlat pidettiin 7.8.2004
Rinkinen, Kati ja Marko Niemelä sekä
Petri Koskinen.
Kuohuviinijuhlat alkoivat lauantaiiltapäivällä erittäin kauniissa kesähelteessä, mikä ei viime kesänä ollut
kovinkaan yleistä. Päivän ensimmäinen jännittävä ohjelmanumero oli
kaunis, raikas ja runsas mansikkabooli
pihan
puutarhapöydältä
tarjottuna. Kylmän boolin ohella
vieraat toivotettiin silti lämpimästi
tervetulleiksi. Samalla Jari kertoi, että
juhlajuomia on haettu Virosta asti niin
että tuliterä Audi A4 meinasi jäädä
pohjastaan kiinni laivan rampin
taitekohtaan. Matkustajien poistuminen autosta kriittisellä hetkellä

Tällä kertaa juhlaisäntinä toimivat
Anne ja Jari Paavilainen. Juhlapaikkana oli Paavilaisten kesämökki
Vehkajärvellä.
Virallisen juhlalipun sai lunastaa
uimalla hallikauden 2003-04 aikana
nimellisesti 104 km, mutta mukaan
kutsuttiin myös puoleen matkaan
ennättäneet. Viime talven voimakkaat
säänvaihtelut olivat ilmeisesti vaatineet veronsa joidenkin kilometreistä,
vaikka sisälajista onkin kysymys.
Onhan se vissiin kurjempi tulla hallille,
jos ulkona sataa räntää.
Juhlissa
oli
isäntien
seurana
(saapumisjärjestyksessä lueteltuina)
Päivi ja Ari Kärkkäinen, Tuula ja Jari

Kuva 1. Nurmikkogolfia. Kuva. Jari R.
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mainitsemaan
vaimonsa
epäonnistuneesta
lähestymislyönnistä. Siitähän sitten kisatunnelma syttyi – toisia se nauratti
toisia ei. Toinen laji oli vaativa
isäntien
keräämien
esineiden
tunnistuskisa, johan osallistuttiin
mökin takana yksi pari kerrallaan.
Muut
lymysivät
odottaessaan
kuulomatkan päässä ihka uudessa
kodassa booleineen. Kodan oven
päällä luki osuvasti ”Ilotalo”. Nauru
siellä silloin raikui vähän väliä.
Tunnistettavina esineinä oli mm.
liukuhahlo, jolla lukitaan surffilaudan
masto lautaan kiinni ja esim. vekotin,
jolla pujotetaan ompelulanka neulan
silmään jne. (kaikkia ei kai tiennyt
kukaan).
Tunnelmaa kohotti yhä mukavasti laji,
jossa toisen parin jäsenen piti virkata
vaaksan mittainen rimpsu normaalista

pelasti tilanteen täpärästi. Boolin
maistelun ohella kiersimme tontin
rajat ja tutkimme paikat, jotta
”puucee”, ”nurkantaka” ja muut
oleelliset paikat tulivat kaikille tutuiksi.
Isäntien huolellinen ja harjoiteltu
kesäjuhlien valmistelu näkyi myös
siitä, että Mökin rappusille oli nostettu
juomavesiämpäri ja kauha, josta sai
helpotusta
todelliseen
helteen
aiheuttamaan nestehukkaan. Tätä
kesävieraat osasivat ainakin aluksi
käyttää ahkerasti. Mansikkaboolia
täytettiin
tasaisesti
vieraiden
tuliaiskuohuviineillä (=juhlien nimi),
jotta poreet pysyivät tuoreina.
Näissä räpyläuimareiden kesäjuhlissa
on tapana ollut touhuta ja kisailla
isäntien keksimän ohjelman mukaan.
Ensimmäinen kisailulaji oli avioparien
välinen nurmikkogolf (kuva 1), jossa
Jari R. erehtyi IHAN vähän

Kuva 2. Päivi neuvoo ja Ari virkkaa kuin ”vanha tekijä”. Kuva. Jari R.
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jälleen Annen herkkukattauksen
äärellä aamiaisella. Sitten viimeisetkin vieraat köröttelivät kotia kohti
isäntien jäädessä tiskaamaan ja
oikomaan kasattuja mattoja jne.
Juhlajärjestelyt olivat mainiot. Kiitos
siitä
kuuluu
iloisille
isännille
Paavilaisen Annelle ja Jarille. Kyllä
meidän muiden todella kannatti uida
itsemme näihin kemuihin.

villalangasta
annetulla
virkkuukoukulla (vaatimus taisi olla 20
ketjusilmukkaa)
alle
isäntien
asettaman maksimiajan (kuva 2).
Kisan päätöslajia varten siirryimme
noin nelimetristä kaarisiltaa (kuva 3)
myöten
rantasaarelle.
Sillan
korkeimmassa kohdassa oli kyltti,
jossa luki ”Huvikumpu”. Hauskaa
siellä saarellakin sitten pidettiinkin.
Kisassa oli tarkoitus lyödä golfpallo
järvelle päin lähimmän saaren yli
(kuva 4) tai ainakin saareen asti.
Matkaa saareen oli arviolta sata
metriä. Pari palloa sentään lensi
saaren rantaan, ja loput jäivät välille
noin 1..3 metrin syvyyteen. Kisan
jälkeen Jari R. onnistui löytämään
jokaisen
pallon
sukelluksen
perusvälineharjoitteluna. Mutta sitä
kuinka ne kaikki pallot saatiin kerralla
rantaan, eivät tiedä kuin paikalla
olleet.
Kiihkeän kisan jälkeen söimme viinin
kera herkullisen hellepäivän aterian
perustuen savustettuun loheen ja
raikkaisiin salaatteihin. Myöhemmin
sitten saunoimme ja sukeltelimme
saunajuomia
kaislikon
reunaan
sijoitetusta juomakatiskasta. Iltaohjelmaan kuului vielä isännän
kanttarelli-herkkuja,
kahvitusta,
palkintojen
jakoa
ja
tietenkin
spontaania tanssia, jossa ainakin
Jarit olivat innolla mukana. Kumpi
muuten yritti viedä? Palkintoviinipullo
annettiin Rinkisille, jotka ”tosissaan”
yrittivät pärjätä lajissa kuin lajissa.
Osa vieraista hipsi hiljalleen kotia
kohti ja osa asettui vaaka-asentoon
osoitettuun paikaan, ja niin hiljeni
tämäkin remakka sakki – ainakin
naapureiden onneksi.
Aamu tuntui tulevan tosi nopsaan
siellä Vehkajärvellä ja niin olimme

Tuula ja Jari
Rinkinen

Kuva 4. Lyönnit sai uusia, jos isäntä
pystyi kahlaamaan pallon takaisin. Kuva.
Jari R.
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Kuva 3. Pitkiä golf-lyöntejä ”Huvikummulta”. Kuva. Jari R.

Kuva 5. Vähänväliä syötiin herkullisesti. Kuva. Jari R.
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Sukellusmatka Elballe
hintaan
kuin
nettitarjoukset.
Paluumatkalle varasimme netitse
yhden hotelliyön Livornon lähistöltä.
Lauttaliput mantereelta Elban saarelle
jätimme ostamatta etukäteen, koska
emme olleet aivan varmoja kauanko
ajomaka
Milanosta
Piombinoon
kestää (ks kartta).
Lentomme
Milanoon
saapui
aikataulun mukaisesti ja niinpä
olimme vuokra-autossa matkalla
Elballe noin kello 11 aamupäivällä.
Matkalla
Piombinon
satamaan
pysähdyimme kerran syömään ja
olimme perillä satamassa juuri
ajoissa kello 17 lautalle. Lauttamatka
kesti tasan tunnin ja sen jälkeen
meillä oli jäljellä enää noin puolen
tunnin matka hotellillemme.
Matkalla olimme soitelleet sukelluskeskukseen ja sopineet saapuvamme
sukeltamaan seuraavana aamuna.
Sukellusten aikataulu oli joka päivä
sama, kokoontuminen sukelluskeskukselle kello 9, suke-kamat
keskuksen
autoon
ja
lyhyt
kävelymatka
sukellustukialukselle
(200-300 m). Iltapäivän sukelluksille
lähtö oli päivittäin kello 14.
Sukellusten jälkeen kamat oli helppo
huuhdella keskuksella ja jättää sinne
seuraavaa sukellusta odottamaan.
Sukelluskohteita
Elban
saaren
ympäristössä on paljon ja elämä
runsaampaa kuin olimme kuvitelleet.
Venematka satamasta sukelluspaikalle kesti 10 minuutista hieman yli
tuntiin. Tropiikin väriloiston kanssa
alue ei toki voi kilpailla, mutta
kuitenkin alueelta löytyi paljon
mielenkiintoista katseltavaa.
Ennen jokaista sukellusta oppaamme

Lokakuun sateiden piiskatessa Suomea, päätimme lähteä pikamatkalle
Italiaan
sukeltamaan.
Sopivan
tuntuinen
sukelluskeskus
löytyi
internetin avulla Elban saarelta
Toscanan edustalta, Marciana Marina
nimisestä
pikkukaupungista
(www.elbadiving.it/eng_indice.html) ja
kun
sähköpostiin
tuli
vastaus
englanniksi päätimme valita Marciana
Marinan
lomakohteeksi.
Lennot
löytyivät Finnairilta (Helsinki-MilanoHelsinki) ja vuokra-auto netistä
(www.hertz.com),
mutta
hotellin
löytyminen lokakuussa olikin jo
vaikeampaa. Suurin osa Elban
saaren hotelleista on talvikauden
kiinni, kun pääosa turisteista kaikkoaa
saarelta. Netissä esillä olevat hotellit
jättivät
pääosin
vastaamatta
tiedusteluihini, koska olivat kokonaan
suljettuina. Suomen Matkatoimisto
kuitenkin löysi sopivan tuntuisen
hotellin vain hieman korkeampaan

Copyright Microsoft MapPoint Europe 2004
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Pehmeää korallia oli useassa
paikassa ja kolmella sukelluksella
näimme
barracudoja
kalaparvia
saalistamassa. Mahtavan kokoisia
tonnikaloja näimme yhdellä sukelluksella samoin yhden miekkalan.
Sukelluskeskuksen
järjestämien
sukellusten lisäksi teimme myös
yhden omaehtoisen sukellusretken
Elban
saaren
etelärannikolle,
Pomonten kylän edustalle uponneelle
suurehkon rahtilaivan hyllylle. Koordinaatit hylylle saimme sukelluskeskuksesta ja se löytyikin helposti.
Kaikkiaan sukelsimme kahdeksan
sukellusta neljässä päivässä.
Sukellusten lisäksi Elba tarjosi
tyypilliseen
Italialaiseen
tapaan
runsaasti hyvää ruokaa, vaikka
olimmekin
liikkeellä
varsinaisen
sesongin ulkopuolella. Paluumatkaan
Milanoon käytimme kaksi päivää
Toscaanan ja Ligurian maisemiin
tutustuen, mutta alueella olisi kyllä
viihtynyt pidempäänkin.

Mustekala. Kuva Jari Leppäkoski.
piti briifauksen sukelluskohteesta
meille erikseen (englanniksi, muita
tarjolla olleita kieliä italian lisäksi oli
ainakin saksa ja ranska). Tyypillisesti
sukellukset aloitettiin 25 - 30 metrin
syvyydestä
ja
noustiin
sieltä
rannanmuotoja seuraillen rauhallisesti
ylöspäin.
Näkyvyys
oli
erinomainen, tyypillisesti 40-50 metriä
ja huonoimmillaankin 30 metriä.
Veden lämpö pinnalla oli noin 20
astetta ja 30 metrissä noin 18 astetta.
Ensimmäistä
sukellusta
lukuunottamatta sukelsimme kaikki
sukellukset Nitroxilla (EANx 32)
oppaamme
sukeltaessa
samat
sukellukset ilmalla ja Nitroxillakin
konservatiiviset tietokoneasetukseni
päätyivät useasti lähelle suoranousurajoja.
Tyypillistä nähtävää sukelluksilla oli
seuraavasti (yleisyysjärjestyksessä):
pikkukaloja, merimakkaroita, pesusieniä, mureenoja ja mustekaloja
näimme lähes joka sukelluksella.

Jari ja Helena
Leppäkoski

Mureena. Kuva Jari Leppäkoski.
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Vapaasukelluskuulumisia
tehtävän puitteissa saa vapista ja
täristä minkä lystää, kunhan taju
pysyy
ja
tehtävän
pystyy
suorittamaan.
Näin tuomarointikriteereistä
saataisiin
täysin
objektiiviset. Äkkiseltään kuulostaa
minusta ihan järkevältä, kunhan
tehtävä määritellään siten, että sitä ei
pysty pikkusamboissa mitenkään
tekemään. Tämä onkin sitten
monimutkaisempi juttu. Luonnollisesti
ehdotuksesta
nousi
hirvittävä
vastalauseiden
myrsky,
joten
nähtäväksi jää meneekö moinen läpi.
Toinen merkittävä uudistus koskee
eräitä välineitä. Tähän asti AIDA:n
kilpailuissa kiellettyjä ovat olleen nk.
nestelasit ja nenäklipsit. Nestelasithan ovat nesteellä täytetyt
uimalasit, joissa on erityiset linssit
kumomassa veden taittavaa vaikutusta, joten niillä pystyy näkemään
normaalisti. Laseista on hyötyä
paristakin syystä. Ensinnäkin, maskin
painetta ei täten tarvitse tasata, jossa
säästyy yllättävänkin paljon ilmaa
(ajatellaanpa vaikka -100 m syvää
sukellusta kertaa maskin tilavuus,
vaikkapa 2 desiä = n. 2l ilmaa
NTP:ssä). Toinen etu on siinä, että
koska nenä jää vapaaksi, voidaan
siihen iskeä järeä nenäklipsi, joka
taas sallii paineentasaamisen ilman
käsiä (tästä on hyvin ilmeistä etua
erityisesti ilman räpylöitä sukellettaessa). Näiden uudistusten osalta en
voi kuin ihmetellä, että mikä siinä niin
kauan kesti. Toivottavasti nestelasien
keksijän, Kanadalaisen Eric Fattahin
bisnekset hieman elpyvät. Markkinat
kun laseilla eivät ole tähän asti
sääntökiellon takia kovin suuret olleet.

Suomalaiset, ja
suurelta osin
ulkomaalaisetkin,
vapaasukeltajat
ovat
vetäytyneet
uimahalleihin
valmistautumaan seuraavaa kautta
varten, joten mehukkaita juoruja ei
tällä kertaa läjäpäin tarjota.
Tähän
vuodenaikaan
kuuluvat
luonnollisesti organisaatioiden ja
sääntöjen hiomiset kesäkuntoon, ja
erilaiset byrokraatit ja konttorirotat
ovatkin
olleet
kiireisiä
viime
kuukausina. Ehkäpä mielenkiintoisin
tulos tästä ovat AIDA:n radikaalit
uudistukset kilpailusääntöihin, joista
ei tahdo syntyä yksimielisyyttä
millään.
Radikaalein uudistuksista koskee nk.
"Samban",
eli
hapenpuutteesta
johtuvan lihasten motorisen kontrollin
menetyksen roolia. Tämä hurjan
kuuloinen ja ikävä ilmiö kun on
aiheuttanut tuomareille päänvaivaa
kovasti. Aiempien sääntöjen mukaan
suoritus määriteltiin Sambaksi (joka
luonnollisesti johtaa
suorituksen
hylkäämiseen) täysin subjektiivisin
kriteerein. Toisin sanoen, tuomarin
piti vetää mielessään raja sille, mikä
on esim. normaalia väsymyksestä tai
kylmästä johtuvaa tärinää ja mikä
Sambaa.
Toki
suurinta
osaa
suorituksista tämä ei koske millään
tavalla. Mutta varsinkin terävintä
huippua
lähestyttäessä,
missä
jokainen sekunti ja metri lasketaan,
ylilyöntejä valitettavasti silloin tällöin
sattuu. Uusi ehdotus onkin, että
subjektiivisen arvion sijaan, sukeltajan täytyy kyetä suorittamaan jokin
tehtävä, ns. pintaantuloprotokolla,
joka vaatii sekä motorista, että
henkistä
toimintakykyä.
Tämän
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kisassa
Kirkkonummella,
jonka
pääasiallinen tarkoitus on karsia jyvät
akanoista maajoukkueen muodostamista silmällä pitäen. Ilmoittauduin
itsekin mukaan, joskin mahdollisuuteni päästä maajoukkueeseen
ovat
optimistisestikin
ajatellen
teoreettiset. Mutta kivahan se olisi
syksyllä Nizza, Spetses ja RenensLausanne käydä katsastamassa.

Fattah, vapaasukelluspiirien ikuinen
innovaattori, on pitänyt itsensä
muutenkin kiireisenä ja laskee
markkinoille vielä tämän kevään
aikana oman sukellustietokoneensa.
Henkeä pidätellen, joskin terveen
skeptisinä, jäämme odottelemaan
lopputulosta.
Hallilajien SM-kisat tullaan järjestämään näillä näkymin huhtikuussa.
Tampereen edustus onkin valmistautunut mittelöön jo hyvän aikaa ja
kunto kasvaa tasaisesti. Lisääntyneen harjoitustarpeen vuoksi näitä
friikkejä on voinut bongata jopa
epäinhimillisen aikaisella lauantain
laitesukellusvuorolla.
Hyvä mahdollisuus kunnon tarkistamiseen
tarjoutuu
5.3
pienimuotoisessa

Simo K.

Tärkeitä puhelinnumeroita
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puhelin kotiin, töihin ja gsm
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2
Ellei vastaanottajaa tavoiteta,
pyydetään O-Rengas palauttamaan osoitteeseen

Kohta koittavat jälleen merireissut ja tällaiset maisemat. Kuva Ari N.
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