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Tässä lehdessä mm.:
•
•
•

MATKATARINOITA MERELTÄ JA
SISÄMAASTA
NORPPAKUULUMISIA

•
•

KOULUTUSUUTISIA

Simppu poseeraamassa. Kuva Jani Sarla.
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KURSSIRAPORTTEJA
..JA KERRAN VIELÄ NIISTÄ
HALLIKORTEISTAKIN...

Rauma-Repola Diving Clubin jäsentiedote 3/2005

Puheenjohtajan palsta
Tervehdys sukeltajat!

pikkujouluun saakka. Keskiviikkosukelluksiakin pyritään järjestämään
tänä vuonna myös näin syyskaudella,
vaikka niitä ei tapahtumakalenteriin
olekaan
merkkittynä,
kannattaa
seurata tilannetta sähköpostilistalta.

Vaikka syksy on jo alullaan sukelluskausi on juuri nyt parhaimmillaan,
aina ei kuivapuvussa tule liian kuuma
edes pinnalla. Kesä on ollut aktiivista
aikaa
keskiviikkosukelluksineen,
kesäleireineen ja merireissuineen.
Kesäleiri oli jälleen kerran sekä
suosittu että erittäin onnistunut,
järjestelyistä
kiitokset
Pekka
Kaarelalle.
Tämän lehden ilmestyessä jäljellä
lienee enää yksi seuran merireissu
tänä vuonna, mutta tapahtumakalenterista löytyy aktiviteettejä aina

Terveisin

Jari Leppäkoski
Hallikortit
syyskuun alussa
muut ilmoittavat minulle
vähintään joitakin päiviä (mieluiten
viikko) ennen kuin aikovat mennä
sukeltajanvuorolle.
Täytän
lomakkeen sitten netissä ja teillä
on
kuukausi
aikaa
käydä
lataamassa korttinne uimahallilla.
Nykyiset hallikortit ovat voimassa
vielä elokuun loppuun. Kortin voi
ladata tulevalle talvikaudelle vasta
syyskuun alusta lähtien.

Hallikorttien
lataussysteemi
on
muuttunut. Vanhasta tavasta poiketen
tänä vuonna en lähettele lataamiseen
tarvittavaa lomaketta postissa vaan
käytössä on nettipohjainen systeemi.
Minä täytän lomakkeet netissä ja ne
tulostetaan uimahallin kassalla. Sieltä
se löytynee nimensä ja seuran
ilmoittamalla. Lomakkeita säilytetään
siellä yksi kuukausi. Jos korttia ei
käydä lataamassa tuona aikana,
minun
täytyy
täyttää
lomake
uudestaan netissä.
Hallikortin maksaneita on noin 150
kpl. Näistä suunnilleen puolet ei käy
uimahallilla ollenkaan. Peruslaiska
kun olen, en minä viitsi kaikkien
lomakkeita sinne nettiin automaattisesti täytellä vaan homma toimii
näin:
• Minä
täytän
vain
norppien
lomakkeet automaattisesti heti

• Kaikki

Risto
etunimi.sukunimi ät pp.inet.fi
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Koulutusuutisia
avovesiin
pääsyä
jouduttaneen
odottamaan vielä jokunen vuosi ☺
Muut kurssilaiset ehtivät jo hoitaa
kurssiin kuuluvat sukellukset kesän
leirien yhteydessä.
Simo Kurra on saanut urakoitua
itselleen vapaasukelluskouluttajan
paperit. Onnittelut! Hän on lupaillut
syksyksi
seuran
ensimmäistä
vapaasukelluksen
peruskurssia…
odotamme jännityksellä…
Sukeltajaliitto on tehtaillut ”vanhanmallisille” kouluttajille päivityskursseja, joissa käydään läpi nykyiseen
koulutukseen verrattuna puuttuvat
osiot: kuten RescueDiver sekä
Assistent Instructor –kurssien vetämisessä tarvittavat valmiudet. Näinpä
joutui Nissisen Arikin takaisin koulun
penkille päivittämään vanhan M3korttinsa uudeksi M2-kortiksi. Suuret
onnittelut kurssin läpäisystä!
Kevääksi merkitty laitesukelluksen
jatkokurssi jouduttiin peruuttamaan
vähäisen osanottajamäärän vuoksi.
Rantakeskustelujen perusteella kurssille näyttäisi kuitenkin olevan
tarvetta, mutta ehdotettu ajankohta
tuntui olevan jostain syystä erityisen
huono. Syksy kuitenkin painaa päälle
ja katsoimme että uutta yritystä
kurssille ei tänä vuonna enää kokeilla.
Kiireiset on osoitettu TaUrSu:n
kurssille – kuten sähköpostia
seuraavat
ovat
voineet
asian
todetakin.
Tälle syksylle on ehkä kenties
mahdollisesti tulossa laitesukelluksen
syventävä jatkokurssi (vaihtoehtoisti
NAUI Master Scuba Diver), koska
tälle tuntuisi olevan erittäin kovasti
kysysntää… asiaa mietitään ankarasti

Kirjoittelen tätä suuren jännityksen
vallassa. Suunnilleen tämän ilmestyessä meikäläinen starttaa kohti
Norjassa, Pluran laaksossa, olevaa
lähdettä. Peik Joutsen vetää siellä
luolasukelluskurssin ja onnistuin
pääsemään kurssille mukaan Anne
Vesan ja Timo Hassisen kanssa.
Saapas nähä miten siellä pärjätään…
(By the way: jossain päin lehteä
löytyy Annen juttu kesäkuussa
olleesta Cavern-kurssista (Cavern =
vähän luolassa, valon kajo näkyy
vielä))
Kevään peruskurssi saatiin vietyä
kunnialla päätökseen. Urakan tuloksena saimme kahdeksan uutta seuralaista. Laurat Virta ja Torkkeli, Lea
Jokiniemi, Jaakko Raukola, Marko
Rantala,
Mika
Pitkälä,
Mikko
Pieniluoma sekä Petri Hujanen.
Onnittelut kaikille!
Suuren suosion on saanut uusi
kuivapukukurssi. Tämähän tiputettiin
viime vuonna pois laitesukelluksen
jatkokurssista erilliseksi kurssikseen.
Tämän vuoden kevätpuolella pidettiin
jo kaksi kappaletta kolmen oppilaan
kursseja ja nyt on jo kolmas lähdössä
käyntiin. Kurssin on tähän mennessä
ehtinyt urakoida Petri Hujanen, Mikko
Pieniluoma, Joonas Järvelä sekä
Juha Mannila.
Ensimmäinen seuran omin voimin
pidetty Nitroksin peruskurssi sai
myöskin mukavan suosion. Marko
luennoi
happirikastetun
kaasun
käytöstä ja sanaa olivat kuuntelemassa Anne Vesa, Juha Mannila,
Simo Kurra sekä Kimmo Heino.
Myöskin Niemelän Leevi kuunteli
teoriaosuuden Katin sylissä, mutta
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ja mahdollista koloa aikataululle
suunnitellaan… Jos vielä löytyy joku,
joka tietää, että minä en ole tietoinen
kyseisen henkilön halukkuudesta
moiselle kurssille, voisi ilmoitella
itsestään.
Turvallisia sukelluksia syksyiltojen
pimetessä
toivoopi

Reimari
Kuva Juha Mannila

Norppa-asiaa!
• Norpilla

Heipä hei norppaväki!

turvallisuus-aiheinen
teoriakerta 9.10 klo 10-11.
• Norppien pikkujouluja vietetään
4.12. laitesukellusintroilun merkeissä.

Syyskausi on lähtenyt vilkkaasti
liikkeelle, norppien pelisäännöt on
sovittu ja nyt keskitytään siihen
pääasiaan, eli sukeltamiseen. Norpilla
tuntuu kesän jäljiltä olevan vielä
reippaasti energiaa, ja haasteita
löytyykin jokaiselle – vähintäänkin
ensi kevään snorkkelisukelluskurssia
silmälläpitäen.

Tarkempaa tietoa olen jo lähettänyt ja
lähettelen jatkossakin vanhemmille
sähköpostitse. Mikäli joku ei ole
postia saanut, laita pikaisesti viestiä
laura.torkkeli@sukeltaja.fi tai soita
040-5706544. Postin voi saada myös
paperilla ellei sähköpostia ole tai tule
luettua.

Muutamia muistamisen arvoisia
asioita vielä:
• Vanhempain aamu 25.9. klo 9-10.
Kaikki mukaan!
• Norpparalli “Nautiluksen jäljillä” 5.6.11 Tuusulassa. Hinta norpille 45
euroa.
Kannattaa
osallistua!
Ilmoittautumiset syyskuun loppuun
mennessä.
• Sukellusaiheinen sarjakuvakilpailu
julistettiin
alkaneeksi
pelisääntökeskustelujen
yhteydessä. Osallistumisaikaa on
marraskuun loppuun, luvassa
hyvät palkinnot sekä mainetta ja
kunniaa!

Nähdään taas altailla!
Terkuin

Laura &
ohjaajapoppoo
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RRDC:n JÄSENTENVÄLISET
KISAT
105 kilometrin kuntouinti ja
kauden 106 kilometriä avaus

Huhtikuun
toisena
sunnuntaina
10.4.2005
järjestettiin
seuran
perinteiset
räpyläuinnit
Kalevan
uimahallissa.
Matkoina
olivat
nuoremmille 25 ja 50 metriä ja
aikuisille pikamatka 50 metriä.
Sukellusmatka oli 25 metriä.

Uimahallikausi on alkanut ja kesän
lepokauden jälkeen on taas aika
avata vuoden 2005-2006 kuntouintikausi. Sitä ennen on kuitenkin syytä
luoda pikainen silmäys menneeseen
kauteen. Porukka näyttää jakautuneen kahteen osaan; kun neljän
kärkijoukko on suoriutunut 105
kilometristä (Petrikin melkein), on
loppuryhmän kevätkausi ollut niin
kiireinen, että kilometrejä ei olla juuri
ehditty kartuttaa. No, avataan uusi
kausi sitä innokkaammin ja uusia
kuntouimareitakin otetaan mielellään
mukaan
porukkaan.
Ilmoitelkaa
asiasta allekirjoittaneelle.

25 metrin räpyläuinti
Tomi Sikkilä –96 stereo

Aika
21,5

50 metrin räpyläuinti
Tomi Sikkilä –96 stereo
47,5
Aki-Jussi Suoniemi –95 mono 35,6
Matti Saha –89 stereo
Sami Sikkilä –90 stereo

34,7
34,8

Joonas Järvelä –83 stereo

27.2

105-kilometrin kuntouinti
Lopputilanne 31.5.2005:
Huhtala Ari
Koskinen Petri
Kärkkäinen Ari
Kärkkäinen Päivi
Leinonen Sakari
Niemelä Kati
Niemelä Marko
Penttilä Matti
Rinkinen Jari
Rinkinen Tuula

Marko Niemelä, miehet stereo 30,6
Jari Rinkinen, veteraani stereo
Sakari Leinonen, veteraani st.
Matti Penttilä, veteraani st.
Ari Suoniemi, veteraani st.
Jari Leppäkoski, veteraani st.

25.3
28.5
32.5
34.7
37.4

kuivatelakalla (?)
104 km
20 km
40 km
156 km
30 km
15 km
40 km
146 km
105 km

Sakke
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Ensimmäinen merireissu Suomenlahdella 20.-22.5.05
lähtemään jo seitsemän aikoihin ja
porukka aaltojen keinutettavaksi. Ilta
oli oikein oivallinen sukeltamiselle ja
päätimmekin heti suunnistaa ensimmäiselle hylylle. Perjantai-illan kohteeksi valitsimme aivan Helsingin
edustalla olevan Hval-hylyn. Pohjan
syvyys hylyllä oli noin 32 m paikkeilla.
Hylky oli melko pieni ja sen kiersi
useampaan kertaan sukelluksen
aikana. Näkyvyys oli kohtuullinen,
mutta kylmä noin 1-2 asteinen vesi
sai ainakin minun lyhentämään
pohjallaoloaikaa huomattavasti, joten
olimme jo melko hyvissä ajoin
saunanlämmityspuuhissa.
Ensimmäiset sukellukset menivät lähes
kommelluksitta: _vain_ yksi lamppu
sai vesitäytteen, yksi paketti ilmaisi
kuplillaan, etteivät tiivisteet olleet
oikein kunnossa ja yksi regu jäätyi.
Loppuilta menikin sitten normaaliin

Kesäisiä terkkuja suomenlahdelta!
Ensimmäinen RRDC:n merireissu
M/S Orbiitilla on siis takana ja nyt olisi
hetki kertoa muillekin seuran jäsenille
kuinka reissu lutviutui näin ensimmäistä kertaa järjestäjänä olleelta
neitokaiselta ;->
Ilmeisesti hieman viileä kesän alku,
monet rakennusprojektit ym. aktiviteetit aiheuttivat pientä vääntöä
porukan kasaan saamiseksi. Patistelu
oman seuran piirissä ja tiukka kysely
ympäri Suomen sukellusseuroja sai
nipin napin riittävän määrän sukeltajia
lähtemään reissulle ja koluamaan
Suomenlahden syvyyksissä makoilevia hylkyjä. Lisäksi meinasi iskeä
pikku
paniikki
suoja-aluelupien
kanssa, mutta siitäkin selvittiin :)
Kaikkiaan sukeltajia oli 14 kipaletta,
plus kippari, kansimies ja kokki.
Perjantaina taisimme saada paatin

Miinalaiva Pohjanmaa, Suomen merivoimien ylpeys No 1, jolla tarpeen tullen voidaan
tuottaa lisää hylkyjä sukeltajien tarpeisiin (pääasiassa itämerellä, reviirin laajennus
harkinnassa..) Kuva Juha Mannila
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sukelluskamojen purkaminen.
Hienon sukelluksen jälkeen ripustettiin kamppeet taas kuivumaan ja
pullojen täyttö sujui mukavasti
kokkimme
loihtiman
lounaan
yhteydessä. Mutta kovin on tuo
sukeltaminen rankkaa, kun monet jo
kömpivät punkkaansa lepäilemään ja
odottelemaan ruoan sulamista ja
typen haihtumista. Kuorsaus ja
rauhallinen tuhina jatkui seuraavan
muutaman tunnin.
Ja hups...hurahti aika taas kovin
nopeaan,
kun
kannella
jo
innokkaimmat sukeltajat olivat lähes
lähtövalmiina uudelle sukellukselle.
Muutamat olivat vasta kömpimässä
ylös sängystään, kun kannelta
huhuiltiin
porukkaa
pintaorganisaatioon. Tuuli oli lisäksi yltynyt ja
aallot alkoivat olla jo ihan kunnon
kokoisiakin, mutta porukka hinkui
aaltojen alle uudelle tutkimusretkelle.
Itseä ei viileä tuuli ja edellinen niin
kovin kylmä sukellus kovin houkutellut. Mutta saivat ylipuhuttua, kun
viritettiin siinä häthätää hieno
kiinnityssysteemi argonpullolleni, joka
oli ollut vielä täysin käyttämättömänä.
Hieman narua ja _yllätys-yllätys_
ilmastointiteippiä, niin hieno argonpullon kiinnitys selkälevyyn oli valmis
;->

tapaan
saunoessa,
syödessä,
juodessa, pulloja täytellessä ja
varusteita huoltaessa.
Aikaisin seuraavana aamuna lähdimme köröttelemään kohti pääkohdettamme, Klaus Oldendorffia.
Aamupalaa lopetellessamme saavuimme pelipaikalle ja ikäväksemme
saimme huomata, että hylylle ei ollut
poijua. Siispä hylkyä naaraamaan.
Painon pudottaminen toisella kertaa
laidan yli tuntui kipparistamme
osuvan tarpeeksi lähelle hylkyä, joten
ankkuri alas. Niimpä ensimmäinen
pari veteen kurkkaamaan mitä sieltä
poijun köyden päästä löytyisi. Kylmän
veden johdosta parilla jäätyi laitteita,
joten sukellus keskeytyi. Hylkyä ei
kuitenkaan löytynyt, joten uusi yritys.
Toinen pari lähti etsimään hylkyä
kipparin ohjeiden mukaan ankkuriketjua pitkin. Ja sieltähän se löytyikin.
Poiju nousi pintaan hylyn löytämisen
merkiksi. Ja niinpä sukellukset
Klasulla saatiin virallisesti alkuun.
Kaikki tuntuivat kehuvan kohdetta
hyvin mielenkiintoiseksi ja hienoksi
hylyksi. Näkyvyys oli erittäin hyvä ja
paatissa riitti katseltavaa. Olihan
hylky alkujaan jopa 71 m pitkä ja 10
metriä leveä. Pohjan syvyys hylyllä oli
noin 42 m ja kansirakenteet olivat
noin 30-35 m syvyydessä. Hylky on
katkennut komentosillan edestä.
Peräosa on melko ehjä ja oikeinpäin.
Keula makailee oikealla kyljellään.
Hylyllä oli myös hyviä paikkoja käydä
kurkistamassa hylyn sisäpuoltakin,
joten meikäläinenkin sai käydä
elämänsä ensimmäisen kerran hylyn
sisällä. Itselläni sukellus jäi kuitenkin
kovin lyhyeksi veden kylmyyden takia.
Tietokoneet
näyttivät
veden
lämpötilaksi 0-1 astetta. Kovin oli tutisevaa meikäläisen nousu ja kannella

Porukkaa oli jo palaamassa sukelluksiltaan, kun viimeisiä pareja hyppäsi
veteen.
Keli
oli
pahentunut
entisestään
ja
itsellänikin
oli
tosissaan ongelmia päästä uimalla
ankkuriketjulle.
Onneksi
pintaorganisaatio antoi hinauspalvelua :)
Nopeasti aaltoja karkuun muutaman
metrin syvyyteen, jossa Pekan
kanssa ok-merkit ja ei kun hylylle. Nyt
sukellus oli todella upea. Yhtenä
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tuneita. Kylmä vesi aiheutti taas
laitteiden jäätymisiä ja kova tuuli ei
edesauttanut sukeltamista. Kuitenkin
kaikki saatiin loppujen lopuksi takaisin
kannelle, iso kiitos hyvän pintaorganisaation.
Loppuiltaa vietettiin taas tyypilliseen
tyyliin saunoen, syöden ja nestevajausta paikaten. Myös kalat
muistettiin ottaa huomioon ;-> Sään
ollessa edelleen melko tuulinen, oli
pohdinnan aiheena jatkosukellukset
ja yöpymispaikka. Päätimme lopulta
jäädä
hylylle
yöksi
aaltojen
keinutettavaksi odottelemaan sään
tyyntymistä, jota meteorologit kovin
lupailivat. Suurin osa porukasta hipsi
jo melko aikaisin petiin kuorsaamaan,
mutta osa jaksoi turista aamuun
saakka.

suurena syynä tähän oli pukukaasuna
ollut argon, joka oli selvästi
lämpimämpi kuin ilma tai nitrox.
Hahmotin hylkyä myös paremmin ja
pääsin käymään pidemmällä hylyn
sisällä. Lisäksi kävimme yhdessä
pienemmässä huoneessa, jonne johti
kaksi
ovea.
Ahtaasta
ovesta
änkeäminen antoi kyllä ylimääräisiä
adrenaliinitujauksia, joita jäi ihan
kaipaamaan ;-> Sukelluksen loppua
ei voinut sanoa yhtä täydelliseksi.
Poijuköysi oli kietoutunut ankkuriketjuun ja ankkuriketju heilui rajusti
ylös-alas. Eli matalammalla ei
oikeastaan ollut mahdollisuuksia
dekoilla. Pinnalla odotti lisäksi taistelu
aaltoja vastaan kiivetessä tikkaita
pitkin ylös kannelle. Muutamilla
sukellukset eivät olleet yhtä onnis-

Kahdesta eri pisteestä (ala Anne ja Jouko) lähtevästä toisistaan eroavasta suuntimasta
on sukeltajan helppo laskea myös kohteen (poijun) etäisyys. Kuva Juha Mannila
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homma sujui yllättävän upeasti.
Nousu oli hallittu ja Pekan kela _ei_
pudonnut
<huoh>.
Kannelle
nouseminenkin onnistui ihan hyvin,
kun ensin olin saanut irrotettua
jäykistyneet valkoiset sormeni kelan
ympäriltä.
Ja mikäs sen mukavampaa kuin
pistää sapuskaa poskeen mukavan
sukelluksen jälkeen ja täytellä pulloja
lämpimässä
auringonpaisteessa.
Enemmistöpäätöksellä suuntasimme
paatin kohti sompasaarta toivoen
pääsevämme takaisin kotiin ennen
yötä. Kipparimme kuitenkin keksi
hienon idean piipahtaa Suomenlinnassa. Muutaman tunnin köröttelyn
jälkeen pääsimmekin rantautumaan
Suomenlinnan rantaan ja väki suuntasi vaistoonsa luottaen lähimmälle
terassille. Ja toisen nurkan takaa
ilmestyikin jo lupaavalta näyttävä
paikka: aurinkolasipäisiä ihmisiä
kaljatuoppi kädessä. Liittykäämme
seuraan! Kuitenkin aikataulu ei
antanut siemailla yhtä tuoppia
useampaa, kun jo suunnistimme
takaisin Orbiitille.
Tämän
jälkeen
suunnistimme
Sompasaareen
ja
pakkasimme
kamppeet takaisin autoihin. Sitten
eikun körötellen takaisin kotio.
Oli oikein mukava reissu ja haluankin
kiittää kaikkia reissulle osallistuneita
mukavasta reissuseurasta! Toivottavasti törmäämme kesällä vielä
toistekin sukelluksen merkeissä!

Aamulla sää oli todellakin tyyntynyt
selvästi ja porukka oli jo innolla
kasaamassa sukelluskamppeitaan.
Aamupala oli kuitenkin hieman
viivästynyt, joten meillä oli hyvin aikaa
suunnitella
tulevaa
sukellusta.
Ikäväksemme olimme menettäneet
poijumme öisen myräkän takia, joten
hylylle sukeltaminen onnistuisi vain
ankkuriketjua pitkin. Ja koska
ankkuriketju
todennäköisimmin
kulkee osittain pohjaa pitkin, tulisi
sukelluksista melko syviä.
Lopulta kun aamupalat oli syöty ja
aivot
saivat
hieman
energiaa
toimiakseen,
lähdimme
pyydystämään
hylkyä
seuraavasti.
Ensimmäisen sukellusparin tehtävänä
oli mennä hylylle ankkuriketjua pitkin
ja ampua hylyltä poiju, jota pitkin muut
sukeltajat pääsisivät helpommin
hylylle. Ja näinhän se sujui.
Sukellukset sujuivat oikein hienosti.
Osa porukasta pääsi käymään myös
hylyn keulaosassa, jonne Ville ja
Pekka olivat vetäneet lainin. Itse sain
sukeltaa viimeisessä kolmikossa.
Tällä kertaa pääsin kurkistamaan
hylyn
'perinteisempiäkin'
nähtävyyksiä, kuten potkuria. Lisäksi
viimeisenä sukellusporukkana tehtävänämme
oli
nousta
hylyltä
välivedessä samalla kelaten Pekan
jättämän kelan pintaan. Itse sain
toimia kelaajana ja kela toimi hienosti.
Kelatessa syvyyden seuraaminen
tietokoneesta onnistui helposti ja
puvun tyhjentäminen sujui ongelmitta.
Ainoana hankaluutena oli liivin
tyhjentäminen. Puristin kelaa yhdellä
kädellä ja toisella tyhjensin liiviä
samalla kun takaraivossa jyskytti
kaamea
ajatus
Pekan
kelan
pudottamissta. Mutta loppujen lopuksi
ja suurista epäilyistä huolimatta

Anne
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Orbiit ja meri 17.-24.7.2005
H2O Helsingistä, jäsenyyksiä näissä
itse kullakin ristiin rastiin. Sukeltajia
oli 16, kipparina Pekka perheineen ja
kokkina Elli.
Maanantaiaamuna oli ensimmäisenä
kohteena Gordyi, jonne kourallinen
sukeltajia lähti alas trimixit selässä.
H2O:n Jani R. oli päättänyt näyttää
kuinka pääkaupungissa ei ole
pikkurahan puutetta ja täyttänyt
pukukaasupullonkin heliumilla. Hänen
sukelluksensa jäi siten lyhyeksi
yllättäneen kylmyyden vuoksi ja
ylijääneellä
heliumilla
täyttyivät
ilmapallot mukavasti.
Gordyilta suuntasimme Klasulle, jolla

Sunnuntai-iltana
Sompasaaren
kalasatamassa pienen Polon jouset
huokasivat helpotuksesta saadessaan luovuttaa äärettömän määrän
pulloja Orbiitin kannelle. Aikataulu oli
hiukan venynyt edellisen reissun
saapuessa myöhässä takaisin mutta
tunti sinne tai tänne. Sille illalle ei ollut
sukellusta näin ollen tiedossa ja
laivan lastaaminen saikin helpotusta
kylmästä, no jaa, aika lämpimästä
oluesta.
Kun hommat oli hoidettu kokoonnuimme kannelle esittelykierrokselle.
Kyydissä olikin eräänlainen sortinsakki, edustettuina TaUrSu, RRDC ja

Polo-parka ennen lastin purkamista. Kuva Jani Sarla.
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grilli
takakannella
kuuma
ja
kohtalaisen täynnä, grillattiinhan siinä
eräskin kalkkuna poikineen.
Aamulla
osa
meistä
kävi
katsastamassa
ehkä
Suomen
hienoimman hylyn Jussarö II:n.
Näkyvyys oli kehno ja hylky ei tainnut
aivan avautua meriarkeologiaan
perehtymättömälle sukeltajalle.
Sieltä sitten suuntasimme Eiralle. Se
oli minulle uusi tuttavuus ja jäi sillä
yhdellä sukelluksella aivan yhtä
vieraaksi kuin se oli ollut ennen alas
menoakin.
Sieltä lähdimme talkoovoimin yötä
myöten
ajamaan
kohti
Utöta,
tavoitteena oli viettää kaksi päivää
Park Victorylla. Ikävä kyllä sää ei
näyttänyt kovin suosiolliselta. Ilma oli
alkuviikosta mennyt koko ajan
ikävämpään suuntaan ja edellisen
viikon helteet olivat vain haikeana
muistona mielessä.
Mutta Parkille menimme. Sukelsimme
siellä vain yhden sukelluksen, tuuli
yltyi ja pakotti meidät luikkimaan
häntä koipien välissä tyynemmille
vesille seuraamaan tilannetta. Lopulta
luovuimme toivosta ja vietimme yön
Utön edustalla.
Seuraavan päivän kohteiksi saimme
Nortin (Nordstiernan) ja Alfredin.
Nortille
oli
monen
sukeltajan
hämmästykseksi saapunut sukeltava
paparazzi. Kaikki mitä noiden
kyltymättömien
sensaatiokuvien
metsästäjistä
puhutaan
pitävät
paikkansa.
Ihmisten
oikeudella
yksityisyyteen ei ollut enää mitään
merkitystä. Reima joutui yllätetyksi
kuvaajan yrittäessä kylkiluista läpi,
samalla kun kuvaajan sukellusparia
käytettiin ponnahduslautana ja sen
seurauksena upotettiin pohjamutaan.

teimme kaksi sukellusta. Ensimmäisen sukelsin Annen kanssa oman
parini kerätessä pinta-aikaa Gordyin
jäljiltä. Kiersimme keulan ja Anne
harjoitteli poijun ampumista.
Iltapäivän sukelluksesta tulikin sitten
ikimuistoinen. Orbiitin ympärillä pyöri
hylje jonka pää pilkisti pinnalla milloin
mistäkin. Kun lähdimme Jani S:n
kanssa veteen oli hylje muutaman
metrin päässä meistä ihmettelemässä. Menimme alas ja uimme
perään
ja
yhtäkkiä
lamppuni
valokiilassa vilahti kaksi silmää, hylje
köllötteli meitä katsomassa laivan
kaiteella muutaman metrin päässä ja
häipyi saman tien. Äh, Jani ei kyllä
ikinä usko tuota, pistää vain
typpihumalan
piikkiin,
ajattelin.
Lähdimme keulaa kohden nousuköydelle. Muutamaa metriä ennen
köyttä kaahasi Janin vasenta kylkeä
iso harmaa otus joka teki tiukan
käännöksen
edessämme
lähes
maskit vieden mennessään ja häipyi
jonnekin yhtä nopeasti kuin tulikin.
Lähdimme innoissamme nousemaan
ja tähyilimme pimeyteen josko hylje
vielä vilahtaisi. Ja vilahtihan se.
Saimme sen seuraksemme lähes
koko nousun ajaksi. Jalkaa viistäen
hylje pyöri ympärillämme, Janin
räpylät kiehtoivat sitä suuresti.
Naureskelin hylkeen touhuille niin,
että maski oli jatkuvasti täynnä vettä
Kaiken kruunasi ensimmäistä kertaa
vedessä ollut uusi kamera, se
investointi
maksoi
itsensä
kertaheitolla takaisin sillä lyhyellä
videon pätkällä jonka Jani hylkeestä
sai.
Yöksi ajoimme Jussaröhön. Ilta oli
kaunis ja kaikki käyttivät tilaisuutta
hyväkseen tunteakseen tasamaata
jalkojensa alla. Sauna oli lämmin ja

(Jatkuu sivulla 14)
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Tapahtumakalenteri 2004
Lokakuu
28-30.10.

Ensilumileiri (Anne Vesa)

Marraskuu
11.11.

O-rengas (4/4)

Joulukuu
10.12.
10.12.
4.12

Yleiskokous
PIKKUJOULUT
NORPPIEN PIKKUJOULUT

Kuplan kalustoesittely menossa Keulakuvahylyllä. Kuva Jani Sarla.
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Hieno purkki naapurissa...... (kuva Jani Sarla)

mutta mitenkähän on eväiden laita naapurissa? (kuva Jani Sarla)
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purjeveneillä rauhallisesti rantautuneina ihmisinä.
Laiturin toiselle puolelle asettunut
kohtalaisen kokoinen moottorialus sai
asianmukaista ihailua osakseen.
Kyllä sellaisella huvilalla kelpaa
laiturissa olla.
Perjantaille oli ohjelmassa Bengtskärin majakka, sitä ennen tehtiin
sukellus sen edustalla Helsingårdin
hylyllä. Helsingård oli epämääräinen
kasa määrittelemättömälle alueelle
levinnyttä rautaa. Hetki sitä ihmeteltiin
parini kanssa ja sen jälkeen
päätimme suorittaa maratonin uiden.
Minulta loppuivat voimat aivan tyystin.
Kevään kuntosaliharjoitukset olivat
sittenkin olleet riittämättömät. Ja
viikon kun oli pinnistellyt tupla12

(Jakuu sivulta 11)

Mutta kuvasaalis oli mahtava ja
sukeltajien
ilmeet
kuvissa
puhuttelevia.
Alfredilla oli kohtalaisen huono
näkyvyys. Ihan kiva pieni ja aika ehjä
puulaiva. Pyörimme aikamme hylyllä
parini kanssa ja sen jälkeen
lähdimme kiertelemään ympäristöä.
Sieltä kuvaaja sai taltioitua pienen
härkäsimpun kameralleen.
Illalla saavuimme Käsnesin satamaan
jossa vietimme pari tuntia ja maakalja
kutsui
suurinta
osaa
Orbiitin
matkustajista. Rannassa olevan
ravintolan terassille, keskelle terassia
luonnollisesti, muodostui sukeltajien
pöytä. Jostain kumman syystä ei sitä
seuruetta kukaan erehtynyt pitämään

Money talks! Kuva Jani Sarla.
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Siinä he sitten ihmettelivät mihin
suunnata seuraavaksi.
Iltapäivällä oli vuorossa Eggo, joka
makaa kyljellään pohjassa. Hiukan
huonossa näkyvyydessä minun oli
aika hankala hahmottaa hylkyä,
Orbiitilla olevasta hylkykirjasta löytyi
onneksi piirustus kohteesta ja sitä
tutkailemalla
aukeni
näkemäni
paremmin. Nousuköydelle saimme
seuraksemme muutaman perinnesukeltajan paukkuliiveineen. Hiukan
tuli ruuhkaa, kun kaikkien piti olla
jostain syystä juuri sillä täsmälleen
samalla syvyydellä turvapysähdyksiä
tehdessämme. Taisi tulla mulkoiltua
puolin
ja
toisin
hiukan
epäystävällisesti.
Sunnuntaina suuntasimme kohti
Helsinkiä. Olimme yöpyneet Stora
Träskön laguunissa ja osa kävi siellä
sukeltamassa. Muuten hyvä paikka,
mutta hiukan liian kivinen pohja
varsinkin skootterin ajoon.
Saavuimme Kalasataman laituriin
ajoissa ja alkoi autojen täyttäminen ja
matka kohti kotia.
Mukava viikko, sukellukset olivat
sujuneet turvallisesti kaikkien osalta.
Viikon aikana oli myös joukko
miespuolisia sukeltajia päätynyt
tekemään peevalve tilauksen. Hiukan
heitä kyllä epäilytti, sillä oliko tosiaan
siihen tulevien kondomien suurin
tarjolla oleva koko vain XL…
Ja eräs salaisuuskin paljastui
Reimasta. En sitä tässä nyt kerro,
mutta vinkiksi annan, että jos on
kerrossänkymajoitus niin älkää valitko
paikkaanne Reiman alapuolelta tai jos
valitsette, tarkistakaa, että hänellä on
paketti Tenaa matkassa mukana ;)

selässä ylös niin nyt ei enää puhtia
löytynyt. Onneksi sain nostoapua
veneeseen noustessa ja sitten vain
odottamaan rantautumista majakalle,
jotta pääsisi kiipeämään tornin yli 200
rappusta maisemia katselemaan.
Kyllä tuo viikon reissu ihan urheilusta
kävi.
Osa jäi Orbiitille tekemään sukellusta
ja osa sai kyydin majakalle. Majakka
on käymisen arvoinen. Se on
vaikuttava rakennus karulla luodolla.
Vesisade häiritsi ikävästi ulkona
olemista. Ja liukasti kalliot, jonka
Kimmo sai erityisesti kokea kun liukui
kiviltä veteen, luonnollisesti kännykkä
taskussa…
Saavuimme Hankoon illan suussa ja
sateen määrä oli käsittämätön. Hangossa tapahtui kolmen sukeltajan
vaihto ja ilta kului pizzeriaan ja
rantakuppilan oluttarjontaan tutustuen.
Lauantaiaamuna sukellettiin keulakuvahylyllä. Anne ja Reima kävivät
kiinnittämässä poijun josta pääsi
laskeutumaan suoraan hylylle kannen
tasolle. Paikalla oleva poiju kun
menee jonkin matkan päähän hylystä
ja vie hiukan liian syvälle aloittelevaa
sukeltajaa ajatellen. Paikalle saapui
myös Kuplalaisten pari venettä, joista
hyppi sukeltajia veteen tasaiseen
tahtiin. Meidän veneestä lähti yksi pari
alas omaa poijuamme. Hetken päästä
ihmettelimme, kun poiju katosi pinnan
alle. Kuulimmekin myöhemmin, että
se oli jäänyt räpylään kiinni ja
yllättänyt sukeltajan pysäyttämällä
laskeutumisen
kesken
kaiken.
Onneksi vaaraton tilanne mutta
Kuplalaisen parin sai hämmentymään. He olivat uineet selkä
makkaraa
kohti
ja
suuntaa
tarkistaessaan poiju olikin kadonnut.

Hanna T.
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Rescue diver -kurssi 05
jumppaus... kuljetusta hirmuista
vauhtia samalla hapettaen eli
puhaltaen toisen leukaan nenästä
samalla puristaen niin että rustot
paukkui.
Rantaan
päästyään
nostettiin tajuton uhri kuivalle maalle,
eli uimahallin altaan päädystä
korokkeen yli. Siis tässä toimivin
menetelmä oli seuraava: anna uhrin
kellua vedessä, mielellään pää
ylöspäin, ota uhria kädestä kiinni ja
pistä uhrin käsi kämmen puoli
alaspäin 'rannalle'. Nouse itse
'rannalle' ponnistaen käsillä ylöspäin
samalla kun uhrin käsi rutisee omasi
alla noustessasi ylös. Sitten vaan
riisut sukelluskamppeesi... räpylät nyt
pääasiassa... samalla kun edelleen
rutistat uhrin kättä kaakeleita vasten.
Sitten vaan uhria molemmista käsistä
kiinni, tukeva asento, uhri mielellään
kasvot itseä kohden taipuisuuden
varmistamiseksi ja sitten työnnetään
uhri kunnolla muutaman kerran veden
alle kunnolla. Pumppausliikkeessä
olisi tietysti hyvä, että uhri ei sattuisi
tipahtamaan.
Ja
muutaman
pumppausliikkeen jälkeen nykäistään
ylöspäin pulpahtava uhri kaakelikorokkeen päälle mahalleen ja
raahataan korokkeen yli lattialle ja
ruvetaan elvyttämään. Muutama
mustelma tästä operaatiosta kyllä
saattoi tulla.... ja saattaa kuullostaa
ronskilta,
mutta
ihan
toimiva
systeemi... ainakin Marko tuli
heittämällä pintaan meikäläisen
toimesta :D
Paino-pituus-ikä-suhde kyllä näytti
kuitenkin
hieman
vaikuttavan
suorituksiin, mikä todettiin Leppäkosken Leon yrittäessä nostaa

Ensimmäinen RRDC:n rescue diver
-kurssi on nyt sitten pidetty. Ja jos
aloitetaan näin ihan väärästä päästä,
niin voin tässä ensin isoon ääneen
onnitella meitä kurssilaisia hienosti
suoritetusta kurssista! Eli kurssin ovat
nyt suorittaneet Laura Oikari, Teemu
Moisio, Jari Leppäkoski, Helena
Leppäkoski ja minä :D
Mutta sitten voisin turinoida tuon
kurssin
kulusta.
Ensimmäisenä
vaatimuksena oli tietysti olla ensiapukurssin suorittanut, joten ainakin
meikäläinen
oli
tuolla
seuran
järjestämällä EA-kurssilla, jossa
käytiin läpi perusensiapu, sukeltamiseen
liittyvä
ensiapu
sekä
turvallisuus ja eihän Anne-nuken
elvytystä... tai rynkytystä... voinut
unohtaa.
Kun
ensiavut
olivat
hallussa,
syöksyimme Kalevan hallin viileisiin
vesiin harjoittamaan pelastustoimia
käytännössä. Mutta kylmä ei kerinnyt
tulemaan. Pelastettavan kuljetusta
pinnalla erilaisin tavoin... rajana
mielikuvitus... tietysti tarkoituksena oli
ehkä oppia se nopein ja käytännöllisin
tapa :)
Opettelimme myös pelastamaan
hätääntynyttä pinnalla olevaa sukeltajaa. Paras tapa oli antaa hätääntyneen riehua rauhassa ja odotella,
että koska väsy iskee... tai sitten
käytiin vaan ronskisti käsiksi.
Harjoittelimme myös tajuttoman
sukeltajan nostoa pohjasta. Uhri ei
kyllä tykännyt kovin pitkään pohjalla
odotella pelastusta... olisiko syynä
ollut ilman puute(???)..., joten
pelastaminen suoritettiin pikaisesti.
Pinnalle tulon jälkeen alkoikin

16

O-Rengas - 3/05 - syyskuu
syvällistä...
Harjoituksia tehtiin myös avovedessä.
Kesän keskiviikkosukelluksen yhteydessä Kaupinojan rannassa kävimme
tekemässä muutaman pelastusharjoituksen. Harjoituksena oli sama
tajuttoman uhrin nosto pintaan,
avunpyyntö,
elvytys,
kamojen
riisuminen ja kuljetus rantaan.
Homma oli vieläkin hikisempää ja
hankalampaa
kuivapuvussa.
Ja
omalla kohdallani pelastamistani
hankaloitti paketti selkälevyllä ja
hihnastolla. Tästä syystä jätinkin
fiksuna kaikki teräaseet rannalle, ettei
pelastajalle vain tulisi houkutusta
käyttää paketin poistamiseen mitään
kätevämpää keinoa...
Lisäksi uhrin paketin riisuminen oli
erittäin hankalaa kuivapuvun ilmaa
täynnä olevilla hanskoilla ja mustan
soljen löytäminen mustaa pukua
vasten oli pelkkää kopelointia ja
hipelöintiä... lisäksi tuntui että
puhaltaminen viiden sekunnin välein
oli melkein täysi mahdottomuus...
Lopulta kuitenkin totesimme, että
harjoittelusta on apua...että ei kun
treenaamaan!

'tajutonta' Reimaa kuivalle maalle...
;->
Muutama viikko allasharjoitusten
jälkeen
siirryimme
Lahteen
Pajulahden urheiluopistolle muutaman muun sukellusseuran kurssilaisten kanssa. Perjantai-iltapäivän ja
illan istuimme nätisti kuuntelemassa
luentoja. Kerkesimme kuitenkin vielä
hetkeksi illanviettoon... ilmeisesti
luennoitsijat
säälivät
väsyneitä,
nuutuneita ja todennäköisesti sillä
hetkellä melko vähän oppimiskykyisiä
oppilaita.
Seuraavan lauantai-aamun saimme
harjoittaa oppimaamme altaassa.
Ensin kertasimme jo aikaisemmin
tehtyjä harjoituksia. Lisäksi teimme
harjoitteita laitteiden kanssa ja se toi
yllättävän paljon lisää säätöä.
Pelastusharjoituksessa ensin nostimme uhrin pintaan hallitusti. Tämän
jälkeen varmistimme itsemme ja uhrin
kelluvuuden ja huusimme välittömästi
pitsataksin paikalle. Sitten aloitimme
samanaikaisesti elvytyksen, varusteiden riisumisen ja kuljetuksen.
Rytmissä oli lähes mahdotonta pysyä,
kun piti muistaa puhaltaa joka viides
sekunti samalla hapuillen kaverin ja
oman liivin solkia ja nipsuja ja samalla
kuljettaa
uhria
mahdollisimman
nopeasti kohti altaan toista päätä. Ja
tietysti pohje kramppasi vielä koko
matkan. Että hiki pääsi taas tulemaan
:)
Allasharjoitusten jälkeen suuntasimme sapuskalle ja tämän jälkeen
tenttiin...
Tentin jälkeen hyppäsin Leppäkosken
perheen kyytiin ja kotimatkalla
Pajulahdesta pohdimme vielä miten
vuorokausi muuttuisi jos maapallo ei
pyörisikään oman akselinsa ympäri...
(raapii päätään)... ja muuta kovin

Kesäisin
terveisin

ja

turvallisin

sukellus-

Anne
17

Rauma-Repola Diving Clubin jäsentiedote 3/2005

Cavern- ja Ad.Nitrox- kurssi
Montolassa 2005
CMAS**(P2)-kurssit. Lisäksi kurssien
jälkeen puolen vuoden sisään
hommasin
itselleni
tekniikkasukeltamiseen vaadittavat vermeet.
Olin kyllä seuramme kummajainen,
takana muutama kymmentä sukellusta ja selässä tupla 12 -setti wingsliivillä ym. =8->
Seuraavan talven ja kevään aikana
kerkesin suorittamaan vielä jääsukellus-, rescue diver- ja nitroxkurssin. Eli aikas tiuhaan on kursseja
tullut käytyä. Ja sukelluksia oli
kertynyt noin 60 tuon reilun vuoden
aikana.
Kurssille pyrkiminen oli melkoista
kouluttajan ylipuhumista. Kuitenkin

Alkukesän aikana pyöri huhuja
mahdollisesta luolasukelluskurssista
ja meikäläisenkin luolasukelluskipinä
on kytenyt takaraivossa jo ensimmäisestä
Kaatialan
turistiluolasukelluksesta saakka, joten olin
tarkkaavaisena huhuetäisyydellä. Ja
heti kun asia tuli konkreettiseksi olin
innolla pyrkimässä Peik Joutsenen
pitämälle
cavern-kurssille. Oma
kokemukseni oli kuitenkin melko
vähäistä sukellusten lukumäärää
ajatellen, että oli vielä epävarmaa
pääsisinkö kurssille.
Olin aloittanut sukellusharrastuksen
vasta reilu vuosi sitten. Kävin keväällä
ja kesällä 2004 CMAS*(P1)- ja

Anne viimeisen koulutussukelluksen jälkeen (kuva Petri Löflund)
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alkoikin oikea opiskelu.
Perjantaiaamusta
heti
sykeröasennoista suoristumisen ja aamupalan
jälkeen
luennoimme
useamman tunnin. Lounaan jälkeen
suunnistimme
kohti
Montolan
louhosta, jossa teimme ensimmäisen
testisukelluksen.
Montolan louhos oli aidatulla alueella.
Louhoksen avovesialue oli noin
kolmannes Kaatialan koosta. Vesi oli
todella kirkasta ja luolia kuulemma
riittää monia kilometrejä ja jopa 200
metrin syvyyteen saakka.
Ensimmäinen testisukellus sisälsi
pinnalla
uintia,
tasapainotusta,
potkutekniikkaa, maskin tyhjennystä,
ym. harjoituksia. Siis raakaa ryynäämistä kuuden metrin syvyydessä.
Ja vähän vajaan kolmen tunnin
plutaamisen jälkeen (tietokone näytti
sukellusajaksi 133 minuuttia) oli
hauska seurata porukan kiemurtelua
pois kuivapuvuistaan...ilma kun oli
lämmin ja juotava oli paljon ;->
Illalla oli vielä vähän luentoja, kelan
käyttöä ja pullojen täyttöä. Lisäksi
kävimme läpi seuraavan päivän
ohjelman.
Seuraavana päivänä pääsimme
sukeltamaan
upeisiin
Montolan
louhoksen luoliin. Cavern-luokituksen
eli onkalo- sukeltajan tulee pysyä
luolan osissa, jonne luonnon valo
vielä ylettyy. Lisäksi ahtaumiin ei
saanut mennä ja syvyysrajana oli 40
metriä.
Sukellukset pidettiin hyvin yksinkertaisina. Ensimmäisellä sukelluksella tavoitteena oli tehdä tavallinen
luolasukellus ja harjoitella kelan
käyttöä, ryhmätyöskentelyä, kommunikointia ja tutustua luoliin. Toisella
sukelluksella
lisänä
tuli
varalamppujen
käyttö.
Sukellusten

hyvät perustelut saatiin kasaan ja
kouluttajan pää saatiin kun saatiinkin
käännettyä. Eli eikun innolla kurssille.
Lisäksi kurssin aikana oli mahdollisuus suorittaan adv.nitrox-kurssi,
joten
päätin
käyttää
tilanteen
hyödyksi ja opetella luolasukeltamisen sivussa myös deko-pullon
käytön. Yhtenä lisäehtona kurssille
pääsemiseksi sain kuitenkin kotitehtäväkseni suorittaa sukelluksia
niin, että plakkarissa olisi 70
sukellusta ennen kurssin alkua. Eli
kurssia
edeltävän
puolitoistaviikkoisen sukelsin. Meni juhannuskin
siinä sivussa. Ja tietysti sain vielä
ulkokorvan tulehduksenkin siinä
samalla :-\ Lekurilta vaan tippoja
korvaan ja eikun kurssille.
Pientä jännitystä ja epävarmuutta
mahanpohjassa oli matkalla kurssipaikalle Montolaan ja Pieksänmaan
MotoParkin majoitukseen. Oletus oli
kuitenkin, että kaikki muut kurssille
osallistuvat ovat huimasti kokeneempia sukeltajia. Mutta orpo olo
katosi melko nopeasti päästessämme
perille. Yhteishenki porukan kesken
löytyi nopeasti ja oli mukava tutustua
muihin mukaviin sukelluksen harrastajiin ja erityisesti kouluttajaamme
Peikkiin.
Ensimmäisenä kurssi-iltana kävimme
läpi hieman perusasioita ja tutustuimme toisiimme. Helsingin suunnalta oli 3 heppua. Taustalla
DiveMaster-koulutusta ja sukelluksia
150-300 väliltä, sekä aika paljon
sukeltamista
etelän
kirkkaissa
vesissä. Reima ja minä olimme ainoat
Tampereelta ja meidän taustat nyt
suurin piirtein tiedättekin.
Mukavan torstai-illan ja standardipituisissa sängyissä (183 cm)
nukuttujen makoisten unien jälkeen
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ulos...jännää ;->
Viimeisen sukelluksen ja kamojen
pakkaamisen
jälkeen
saimme
henkilökohtaisen palautteen kurssista
ja tiedon kurssin läpäisemisestä.
Lisäksi oli mahdollisuus antaa
kouluttajalle palautetta kurssista.
Ja onnellisena sekä tyytyväisenä voin
nyt kertoa että molemmat kurssit tuli
läpäistyä. Kurssi oli melko rankka,
mutta sitä kurssilta oikeastaan
odotinkin. Lisäksi omasta mielestäni
sain
todella
paljon
lisätietoa
sukeltamisesta ja etenkin luolasukeltamisesta. Ja nyt tiedonjano on
yhä suurempi, eli haaveenani on
jatkaa
luolasukelluksen
parissa
pidemmällekin. Ja suosittelenkin
lämpimästi kaikille luolaan halajaville
luolasukelluskoulutusta
ennen
mihinkään epämääräisiin paikkoihin
änkeämistä.
Eli ei nuo kurssit nyt ihan
mahdottomia olleet tälläkään koulutuspohjalla. Suosittelen kyseisiä
kursseja oikein lämpimästi. Kaippa
siinä tarvitaan vaan riittävät varusteet
sekä kova hinku luoliin ja tekniseen
sukeltamiseen. Lisäksi kannattaa
käyttää
hyödyksi
seuramme
kokeneempia sukeltajia ja kouluttajia,
heiltä saa oivallisia vinkkejä ja
neuvoja :D

päätteeksi ammuttiin deko-poijut ja
noustiin poijunarua pitkin samalla
tehden kaasunvaihdon kuuden metrin
syvyydessä.
Lauantai-iltana
kävimme
läpi
adv.nitrox -luentoja ja lisäksi saimme
kuivaharjoitella sokkona lainia pitkin
kulkemista. Eli pipot silmille ja isot
rukkaset käteen ja eikun narua
seuraamaan. Hikistä hommaa :)
Puskissa rämpimisen jälkeen oli vielä
tentit tehtävänä. Tenttien teko olikin
vääntämistä noin kahden kolmen
aikaan yöllä. Luomien väliin tikkuja ja
pään ravistelua, että olisi pysynyt
hereillä ja saanut pään toimimaan
edes jotenkin.
Sunnuntain ensimmäisellä sukelluksella harjoiteltiin luolassa ilmalopputilanteita ja varalamppujen
käyttöä. Lisäksi saimme ensimmäisen
sukelluksen päätteeksi harjoitella
puhaltavasta deko-pullosta hengittämistä. No tämä harjoitus meni oikein
hyvin niin kauan kunnes kouluttaja
päätti
laittaa
päälle
vielä
ilmalopputilanteen ;-> Viimeinen
sukellus olikin hieman vaativampi.
Kela vietiin sisälle luolaan ja
sukellustiimi otti kiinni lainista ja
toisistaan. Kaikkien oppilaiden valot
sammutettiin
ja
lopulta
myös
kouluttaja sammutti valonsa. Vedin
koko porukan ulos sokkona lainia
pitkin niin nopeasti kuin mahdollista.
Ja tämä onnistui yllättävän hyvin. Oli
mahtava tunne huomata valon
määrän kasvavan luolan suun
lähestyessä. Ehkä vaativampaa oli
käydä
vielä
tämän
jälkeen
hakemassa
kelamme
luolasta.
Edellinen harjoitus oli sen verran
rymyämistä, että näkyvyys oli
vaihtunut 15 metristä 15 senttiin.
Mutta saimme kelan oikein sujuvasti

Kesäisin luolasukellusterveisin

Anne
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Luonto muuttuu! Evenesissä on nykyisin tällaisiakin nelikiloisia. Kuva Tero M.

Tärkeitä puhelinnumeroita

ei nettiversiossa jaossa
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ei nettiversiossa jaossa
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ei nettiversiossa jaossa
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Tero ja kissa Kiva. Kuva Jyrki Hietanen.
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