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Jari Leppäkoski

T

ervehdys sukeltajat ja hyvää alkanutta vuotta kaikille. Vuodenvaihteessa
alkaneet hallivalvonnat ovat pyörineet hyvin mutta lisää vapaaehtoisia
hallivalvojia kaivataan. Seurallemme pyritään laatimaan turvallisuusasiakirja tämän kevään kuluessa. Turvallisuusasiakirja on tärkeä erityisesti
seuran ulkopuolisille tuottamien palveluiden vastuukysymysten vuoksi. Tämän
vuoden hallitus ja toimihenkilöt tiedoksenne ohessa:
Hallitus:
Jari Leppäkoski, Pj
Reima Mäkiranta, Koulutusvastaava
Marko Niemelä, VaraPj, Tekniikkasukellusvastaava
Ville Viljanmaa, Sihteeri (jäsenrekisteri)
Risto Esala, Rahastonhoitaja
Varajäsenet:
Pekka Vaittinen
Henri Hakala
Toimihenkilöt:
Juha Mannila, Hallivastaava
Jari Lehmusnotko, Kompressori
Henri Hakala, Kalusto
Simo Kurra, Vapaasukellus
Sakari Leinonen, Räpyläuinti
Laura Torkkeli, Norppatoiminta
Esa Nousiainen, O-rengas
Kari Puttonen, Netti
Jari Leppäkoski, keskusteluryhmät/sähköpostilistat
Marko Rantala, Huvitoimikunta (Pikkujoulut)
Jouko Jousea, Kesäleiri
Erkka Uuttu, Ensilumileiri
Pekka Vaittinen, Reissut
Marko Niemelä, Reissut
Anne Pahkala, Reissut
Jani Sarla, H2O-yhteyshenkilö
Ari Nissinen, Kupla-yhteyshenkilö
Marko Niemelä, Orbiit yhteyshenkilö
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TOIMINTAKALENTERI ´06
Kesäleiri
09.-11.06.06 tai 16.-18.06.06 (Jouko Jousea)
Orbiit reissut
19.-21.05.06
15.-22.07.06
04.-06.08.06
18.-20.08.06
08.-10.09.06

Keskisyvät (Marko)
Viikon reissu
Matalat (P3 kurssi järjestää)
Keskisyvät (P3 kurssi järjestää)
Syvät (Pekka Vaittinen)

Ensilumileiri
27.-29.10.06
(Erkka Uuttu)
Venemessuretki
18.02.06
(Anne Pahkala)
Vesilahden rantojen siivous (toukokuun loppupuoli, Risto)
Koulutus
21.01.06
P1 kurssi
P2 kurssi
P3 kurssi

Jääsukellus-kurssin avovedet (Kati)
Keväällä (avovedet 26.-28.05.06) (Marko)
Osa 1 kesäkuussa, Osa 2 syksyllä (Reima)
Kevättalvella (Reima)

Arki-ilta sukellukset
24.05.06
31.05.06
Marko
07.06.06
14.06.06
O-Renkaat
05.05.06
25.08.06
03.11.06
Kevätkokous
Syyskokous
Pikkujoulut

(02/06)
(03/06)
(04/06)
19.03.06 kello 10:30
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HALLIVALVONNOISTA
Juha Mannila

T

ervehdys allassukeltajat. Kaupunginisien suostumuksella saamme jatkaa viikonloppuaamujen virkistäviä hallivuoroja sillä edellytyksellä, että
hallivalvonta hoituu seuramme vuoroilla seuramme toimesta. Vaikka
seuramme varsin vakavarainen onkin ja maksettuja Baywatch-mallisia hengenpelastajia olisi kiva työllistää altaan reunalla, olemme kuitenkin päätyneet hoitamaan tämän hallivalvonnan talkoohommina..

Pikkujoulut
2005

Peruslaiskoja kun olemme, olemme päätyneet jakamaan valvontavuorot Taursun kanssa malliin RRDC hoitaa kuukauden ensimmäisen kokonaisen viikonlopun sekä seuraavan sunnuntain.
Seuran päättävät elimet uskoivat allekirjoittaneelle hallivalvontanakin koordinaattorin tehtävät, jotka koitan kunniakkaasti hoidella. Valvojiksi kelpuutetaan
(suke)kortitetut seuraan kuuluvat henkilöt ja meitsi onkin jo mailitse lähestynyt
potentiaalisia kohteita = suke-kortitetut, jotka ovat maksaneet hallikorttimaksun.
Valvojan hommiin kuuluu suppeasti esitettynä yleisen järjestyksen valvonta
allas- ja pukuhuonetiloissa sekä luonnollisesti etenkin allasturvallisuuden valvonta. Toimenkuvaan kuuluu kuitata valvontavuoro vastaanotetuksi siinä 7.30
maissa ennen suke-vuoron alkua ja sen jälkeen valvoa tiukasti mutta asiallisesti
suke-toimintaa altailla..
Hallivalvonnat ovat seuramme osalta lähteneet ihan mukavasti käyntiin, eikä täten näillä näkymin hallivuorojen jatkuminen ole vaarassa (ainakaan ennen toukokuuta... kiitos valvontanakin tähän mennessä varanneet ja hopihopi muutkin
varaamaan omaa vuoroaan). Jos et ole saanut hallivalvojamailia minulta, mutta
sinulla olisi mahdollisuus osallistua valvontoihin, niin otathan yhteyttä.
Ja sitten vielä hallinkäyttäjät: olkaahan nätisti hallilla, että saadaan norppiemme kera jatkossakin käyttää hallia jaloon urheilutoimintaamme and let’s be careful down there.
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Mielenkiinnon suuntautuessa enemmän tekniikkasukelluksen suuntaan kiinnostavat sisävesikohteet
alkavat käydä vähiin. Kaatialan louhos on tullut
tutuksi, onpa sen avaria luoliakin hieman tutkiskeltu. ”Isot Pojat” puhuvat jatkuvasti Ojamosta, Lohjan kupeessa sijaitsevasta kaivoslammesta, jossa riittäisi sukellettavaa.
Teksti: Jopi Kuvat: SLPS.NET

S

ukeltaminen Ojamolla on tarkasti kontrolloitua. Alueella
järjestetään säännöllisesti sukellustapahtumia, mutta niiden ulkopuolella aidatulle alueelle ei kenelläkään ole asiaa, poislukien lampea
yhteiskäyttävät
ammattisukeltajien
kouluttaja Innofocus sekä Meriturva
ja Lohjan palolaitos. Avoveteen pää-
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lin päästää tulijat tutkimaan alueen
luolastoa - osaamistasonsa puitteissa.
Osallistumisesta sukellustapahtumaan
peritään lisäksi nimellinen seitsemän
euron maksu.
Järjestelmä saattaa äkkiseltään tuntua byrokraattiselta, mutta on mielestäni perusteltu. Alueen luolasto on
todella laaja ja sokkeloinen. Haverit
vaarantaisivat koko sukellustoiminnan. Jos kaivoslammesta alettaisiin
nostaa pintaan vainajia, viranomaiset
pistäisivät touhun poikki hyvin nopeasti.

ENSISUKELLUS
OJAMOLLE

Tapahtuman aikana käytössä on
normaali pintaorganisaatio sukellusvanhimpineen ja turvasukeltajineen.
Jokainen lähtijä ilmoittaa sukellusajan
lisäksi luola-ajan, joka tarkoittaa aikaa
pään painumisesta veden alle siihen
hetkeen, kun tiimi on luolasta ulkona.

seen sukeltamaan kuka tahansa kortitettu sukeltaja, mutta luoliin ei ole
menemistä ilman Ojamon omaa luolaluokitusta. Ojamo-luokitus ei ole varsinainen sukellusluokitus, alueen ulkopuolella sillä ei ole käyttöä. Uusien
tulokkaiden - myös luolaluokitettujen
- osaamistaso tarkastetaan, jotta järjestäjäorganisaatio voi turvallisin mie-

Parin tunnin ajomatkan jälkeen
raskaasti kuormatut vankkurimme
vyöryivät iskunvaimentajat vinkuen
Ojamon pysäköintialueelle. Olimme
varustautuneet sukellusparimme Pihlajaniemen Jannen kanssa tuomalla kahdet tuplapullot, ajatuksena
suorittaa toinen sukellus näytön jälkeen - edellyttäen tietenkin että läpäisisimme. Pienen lammen rannassa on
lämmitetty työmaakoppi ensisijaisesti
järjestäjien käyttöön sekä säteilylämmittimin varustettu suoja kamojen
kasaamista ja pukemista varten. Istuttava nuotiopaikka ja valmiiksi pilkotut
puut saivat sadattelemaan, ettei mukana ollut ensimmäistäkään ruoanmurusta.

VALMISTAUTUKAA!
Homma käynnistyi briiffauksella. Näytön vastaanottaja Klaus
Berghem (myöhemmin Klasu) kävi
kuudelle L1-kandidaatille läpi päivän
kulun sekä selitti lammen opasnarujärjestelmän. Jos suoriutuisimme
näytöstä, saisimme luvan sukeltaa ns.
28-tasolla eli samassa syvyydessä kulkevassa luolastossa, tietyin rajoituksin.
Edellytyksenä syvempiin luolastoihin
pääsyyn on L2 tai L3-tason luokitus.
Skootterin ja reben käyttölupa vaatii
erillisen hyväksytyn näyttönsä.
Veteenmenovuoromme koitti hieman klo 13 jälkeen. Jännitys kipristeli
vatsassa, kuitenkin hallitusti. Startti meni plörinäksi, kun parin kela oli
päästänyt nuoran juoksemaan. Ei
muuta kuin takaisin lähtöpaikalle ja
kelan vaihto, ajan säästämiseksi emme
jääneet selvittelemään sotkeentunutta nuoraa. Lähdimme uimaan kohti
luolastoa. Näkyvyys avovedessä oli
kuuden metrin luokkaa. Jyrkällä kallioseinämällä ohuen mutakerroksen
läpi törröttävät lehtipuun rungot antoivat paikalle aavemaisen tunnelman.
Sukellusajan juostessa 20 minuutin
kohdalla olimme vihdoin valmiit menemään sisään luolan suun tukkivasta
kalterikosta, johon oli leikattu pieni
aukko.
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parhaassa mahdollisessa paikassa luolan suun peittävällä ristikolla. Perhana. Nopeasti hätiin. Kaverille oma
Ensivaikutelmani oli ”oho”. Kaa- annostin suuhun ja kaulasta vara-antialan kuorma-autolla ajettaviin käy- nostin itselle. Sitten pitikin miettiä
täviin verrattuna nyt tunsi todellakin hetki. Otin kelan kaverilta (Virhe! Kela
olevansa luolasssa. Matalassa käytä- olisi pitänyt hylätä, koska olimme jo
vässä sai lisäksi varoa venttiilien kol- luolasta ulkona) ja peruuttelin sivumhimista kattoon sekä pohjan liejuker- malle että hän pääsee luolasta ulos.
roksen pöllyttämistä. Jannen vetäessä Kelasin lopun narun sisään ja irrotin
kelaa uimme pääkäytävää kolmisen- kelan. Sitten piti taas miettiä tovi. Selkymmentä metriä ja käännyimme va- käkaasua 90 baria. Tuossa on meidän
semmalle ns. helminauhaan. Sidonta dekopullot, otetaanpa kyytiin. Tämä
käytävään valmiiksi
vaihe oli kaikkea
vedettyyn
main-limuuta kuin hallittu,
”Nopeasti hätiin.
neen ja vuoronvaihmutta
molemmat
Kaverille annostin
to. Ehdin vetää kelaa
saivat lopulta klipatsuuhun ja kaulasta
vain hetken ja tehdä
tua pullonsa hihnasvararegu käyttöön.
yhden sidonnan entoon. Olimme lähSitten pitikin
nen kuin kääntöaika
dössä kohoamaan
miettiä hetki...”
koitti 30 minuutin
naamat vastakkain
kohdalla. Näytin ”ym(virhe!), mutta täspäri” -merkin pyöritsä vaiheessa Klasu
tämällä etusormea pystysuunnassa ja puuttui peliin. Ensin viittoilemalla,
lähdimme takaisin päin. Klasu oli va- lopulta kädestä pitäen näyttämällä
roittanut ennakkoon, että sukelluksen ymmärsin, että minun tulee kiivetä
aikana ”jotain saattaisi mennä pieleen Jannen selkään ja tarrata välisillasta
ja paluumatkan edetessä alkoikin ta- kiinni. Jälkibriifissä ymmärsin nämän
pahtua. Uidessamme pääkäytävään manööverin - jos tositilanteessa kavehuomasin kärjessä uivan introttajan rin kaasu olisi ollut lopussa, hän ei voi
kääntyvän väärään suuntaan. Tsek- säädellä nostettaan. Kaasun antajan
kasin tilanteen varmuuden vuoksi pa- killuessa päällimmäisenä hän voi halriinkin kertaan ”juu, se ui vasemmalle lita molempien nostetta. Kiipesimme
ja opasnaru menee oikealle” ja vilkutin 28 metristä noin pariinkymppiin kunvalolla että kannattaisi kääntyä tänne- nes Klasu antoi merkin purkaa harpäin. Jatkoimme kolmistaan ulospäin. joitus ja jatkaa sukelluksen loppuun
normaalisti.
Uin suuaukosta pihalle ja hetken
päästä näkökentässä alkoi vilkkua.
Paluu-uinnin jälkeen oli vielä vuoKäännyin katsomaan ja kelaa käyt- rossa venttiiliharjoitus kuuden metrin
tävältä Jannelta oli ”loppunut kaasu” dekopuulla. Tässä vaiheessa olimme

KIVEN SISÄÄN
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olleet alle 4-asteisessa vedessä jo täyden tunnin. Näpit olivat on täysin kohmeessa eikä suoritukseni ollut kaunista katsottavaa. Hampaat irvessä sain
pyöriteltyä viimeisenkin hanikan kiinni-auki. Kiitin mielessäni Sheck Exleyn haamua talvesta ja jääpeitteisestä
lammesta. Muuten olisimme saaneet
”sikaa” huomattavasti enemmän.

JÄLKIPYYKKI
Nuotion lämmittäessä kohmeisia
käsiä ja varpaita käytiin koko sukellus
läpi. Asiallinen palaute annettiin musertavan yksityiskohtaisesti. Matkan
aikana ei tehty muistaakseni yhtään
fataalia virhettä, mutta muuta korjattavaa oli kyllä runsaasti. Puolustuksena mainittakoon, että kummallakaan

meistä ei ole luolakoulutusta - vielä.
Cavern-kurssi on ainakin allekirjoittaneen kevään ohjelmassa.
Näyttö katsottiin hyväksytyksi. Päätimme kuitenkin jättää päivän toisen
sukelluksen tekemättä. Pinta-ajan
jälkeen olisi ollut jo hämärää ja paluumatka olisi pitänyt uida vieraassa lammessa, jääkannen alla, täydellisessä
pimeydessä. Ei kauhean houkutteleva
ajatus ensikertalaiselle. Tänne pitää
kuitenkin tulla uudestaan mahdollisimman pian.
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KEVÄTKOKOUSKUTSU
Rauma-Repola Diving Club ry:n kevätkokous vuonna 2006 järjestetään sunnuntaina 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 19.3.2006
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 2005 hallitukselle

7§

Muut esille tulevat asiat

8§

Kokouksen päättäminen

P3-KURSSI ALKAA
Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi perustuu Sukeltajaliiton voimassaolevaan CMAS P3koulutusohjeeseen. Mahdollisesti kurssin pystyy laajentamaan kattamaan sisällöltään myös
NAUI:n Master Scuba Diver kurssin. CMASstandardin mukainen tavoite on ”Täysin koulutettu, kokenut ja vastuuntuntoinen sukeltaja,
joka on pätevä johtamaan kaikentasoisia sukeltajia avovesiolosuhteissa”
Sisältö:
Kurssilla käydään läpi psykologiaa ja ryhmän
johtamista. Taitoja sovelletaan sukellusreissun
järjestämiseen sekä toimintaan sukelluksen pintatoiminnan johtajana. Tutustutaan tärkeimpiin
merimiestaitoihin sekä pienveneen käsittelyyn

ja käydään läpi etsintä sekä pelastaminen. Kerrataan fysiologia, fysiikka sekä varusteoppi.
Kurssin myötä tulee myös ns. 40 m lupa - tämän
vuoksi kurssilla käsitellään syvissä sukelluksissa
tarvittavia taitoja: perustaidot, dekompressio ja
riskit (erityisesti meriolosuhteissa) sekä niiden
hallinta.
Pääsyvaatimukset:
17 vuoden ikä, CMAS P2 kortti (tai vastaava), vähintään 100 sukellusta sekä riittävät ensiaputaidot. Lisäksi täytyy olla jonkin sukeltajaliittoon
kuuluvan seuran jäsenyys (myös liiton jäsenmaksu maksettuna).

Tiedossa oleva aikataulu:
Ma 13.3. klo 18.-21 Kalevan uintikeskus, sali 51
Kurssin järjestäytyminen, aikataulu, sisältö ja tavoitteet. (Reima)
Pe 17.3. klo 17.-21 Kalevan uintikeskus, sali 51
Ihmisen psykologia, ryhmän käyttäytyminen sekä johtaminen. (Ari Nissinen)
La 18.3. klo 7.30-10 Kalevan uintikeskus
normaali sukellusvarustus, myös kuivapuku. Perustaitojen tarkistus ja harjoittelu: oikea uintiasento, potkutekniikka, ilman jakaminen sekä dekopoijun lähettäminen. (Reima & Marko Niemelä)
klo 11-14 Fysiologian kertaus sekä sukelluslääketiede (Matti Penttilä)
Veneilyosion hoitaa Suomen Meripelastusseuran Tampereen yhdistys (Petri Koskinen). Osa organisointi- ja johtamisharjoittelusta sekä sukelluksista todennäköisesti hoidetaan RRDC:n sukellusreissuilla Orbiitilla. Seuraan kuulumattomilta kurssilaisilta pääsevät jäsenhinnalla niille reissuille, joilla
tehdään kurssin harjoituksia. Kurssi käydään loppuun tulevan avovesikauden aikana.
Hinta: 110 euroa + kortitus 33 euroa + mahdolliset leiri-, polttoaine- yms. kustannukset.

Hallitus

Vastuukouluttaja: Reima Mäkiranta (M2 fin 604, NAUI Instructor 44201)
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: 8.3.2006 klo 16.00 mennessä: reima.makiranta ät tut.fi tai
050 - 305 4749
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Kuivapukusukellus on
joskus valitettavan kosteaa, pahimmillaan jopa märkää
touhua.

- seuraavaksi tyhjennysventtiili. Kalvo huonosti paikoillaan, pikahuolto TSK
- molemmat mansetit vaihdatettu TSK loppuvuodesta 2005 kulumisen takia
- tänä keväänä löysin kolme vuotoa lahkeiden saumoista. Paikattu itse liimalla
ja kumi-/neopreenipaikoilla.

Kyselimme seuralaisilta kokemuksia
kuivapukujensa vedenkestävyydestä.

Loitokari / Pekka Kimmo:

Kuvamanipulaatio:
Jopi

Ursuk HL Cordura / Reima Mäkiranta:

- Loitokari ostettu v. 2000
- ei kertaakaan paikattu, eikä tarvitse palella

SUURI
KUIVAPUKUGALLUP

Ursuit HL Rescue / Jani Sarla:
- ostettu 2002 Auvolta
- alkoi vuotamaan ”jostain” noin 150 sukelluksen (1,5v) jälkeen.
- haaroihin muodostuvat kangasrypyt/-laskokset kuluivat läpirei’iksi.
- saappaat halkesivat nilkan ja jalkaterän mutkasta ennen 200 sukellusta
- kaulamansetti repesi n. 150 sukelluksen jälkeen.
- vetoketju hajosi n. 250 sukelluksen jälkeen.
En lähettänyt mihinkään korjattavaksi, vaan paikkailin itse ja lopulta hylkäsin
kaapin nurkkaan. Nykyiseen HL Cordura FZ:an olen 15 sukelluksen jälkeen
vielä tyytyväinen.

Northern Diver CNX / Jopi:
- ostettu keväällä 2004 Sportextreme.comista
- tällä hetkellä puvulla vajaat 200 sukellusta
- ensimmäinen vuoto täyttöventtiilistä puolen vuoden käytön jälkeen
- korjasin itse tiivistämällä läpiviennin O-renkaalla ja silikonilla
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- 2 vuotta ja 150 dyykkiä
- Saumavuoto haaroissa, oikeassa kainalossa sekä jossain kohtaa lantiota. Lisäksi yksi vuoto oikeassa kengässä.
- lisäksi venttiilivuotoja (Apeksin jälkiasennettu poistoventtiili)
- saumat korjataan Ursukilla takuuseen

Ursuk HL Cordura / Anne:
- 1 vuosi 9 kk ja 100 dyykkiä
- saumavuodot haaroissa, kainalossa, taskun kulmassa sekä hupun kiinnityksessä. Lisäksi vuoto vetoketjussa. Reiät kuitenkin pieniä.
- saumat korjataan Ursukilla takuuseen
Ursukin mukaan saumojen risteyskohdat olisivat enemmänkin olleet ongelmallisia. Saumausprosessia on kuulemma sittemmin muutettu ja ongelmista olisi
päästy eroon.

Polarsuit 905 Lady / Laura Oikari:
- ostettu Tammersukelluksesta keväällä 2002, reilut 100 sukellusta
- puku on pysynyt asianmukaisesti kuivana lukuunottamatta ongelmia kaulamansetin kanssa, joka vaihdettiin ensimmäisen kerran heti muutaman
kuukauden käytön jälkeen ja toisen kerran vuotta myöhemmin
- valmistaja vaihtoi mansetin ensimmäisellä kerralla mukisematta, toisella kerralla pienellä mutinalla, mutta edelleen heidän laskuunsa postituskuluja lukuunottamatta. Kolmas mansetti on sitten kestänytkin.
- pienenä miinuksena Lady-mallin kapeat hihat, joihin joutui sopivia mansettirenkaita miettimään toisenkin tovin
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SUURI KUIVAPUKUGALLUP
Pursuit X3/Jouko Jousea:
- ostettu kolme vuotta sitten Auvolta, puvulla sukellettu nyt 300 kertaa
- kaulamansetin elinikä noin 200 sukellusta
- puhkaisureiät etureidessä ja selässä paikattu itse Duck-merkkisellä kuituvahvisteisella, paineenkestävällä teipillä
- paikkaus pitää vielä 50 sukelluksen jälkeenkin. Puvun mukana tulleista vulkanoituvista paikoista ei kokemusta

Ursuk A1 / Jari Lehmusnotko:
- 520 eur Auvolta 4 vuotta sitten
- 200 sukellusta
- vaihdettu kaikki mansetit ja vetoketju(Ursuk)
- 1 kpl reikiä paikattu itse (lahkeessa) polkupyörän kumipaikka ulko- että si
puolelle
- ihan ookoo, halpa peruskuivapuku

Bare XCD2 neopreeni / Jari Lehmusnotko:
- 500 eur Auvolta
- 40 sukellusta, noin yksi vuosi
- vaihdettu pienemmät kengät (TSK 120 eur)
- vuotaa jostain
- mukava sukeltaa, lämmin, hieman kankea, halpa

Ursuit Heavy Light / Jari Leppäkoski:

”Osta halpa, kaikki puvut hajoavat joskus”

- ikää noin kolme vuotta/ 100 sukellusta.
- yksi pieni pistoreikä hylyllä rymyämisestä, paikkasin itse puvun mukana tulleella paikalla.

Polar 905 / Lassi Hakala:

Pursuit P3 / Helena Leppäkoski:

- viisi vuotta vanha, Auvolta ostettu
- noin 80 sukellusta
- ei vuotoja

- uutena ostettu Auvon bussista
- kaksi vuotta/ 70 sukellusta.
- yksi pieni reikä (muistaakseni Kaupinojan betonilaiturista), paikattu Liquisole-tipalla

Viking PVC puku / Leppäkoski junior:
- ostettu uutena Tammersukelluksesta
- ikää noin vuosi / 30 sukellusta
- vaihdettu saappaat (isompaan kokoon) ja mansetit (pienempään kokoon)
- mansetit ovat toimineet hyvin ja ilman vuotoja
- vaihdetut saappaat vuosivat heti uutena ja niitä ei saatu pitäviksi Tammersukelluksessa, ongelmana puvun materiaali johon ei meinannut tarttua mikään
liima.
- lopulta isä vaihtoi pukuun Tampereen Sukelluskekuksesta ostamani Mareksen
kuivapukusaappaat, jotka liimattiin Liquisolella. Ainakin toistaiseksi on toiminut hyvin.
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Dive Rite 905 Tech / Jari Uusimäki:
- ostettu Auvolta, 250 sukellusta
- ei vuotoja, saumastekniikka vaikuttaa kestävältä
- kerran vaihdettu ennakkohuoltona itse kaulamansetti
PLUSSAT
- kaksi iso reisitaskua ja selkävetoketjusuoja jo valmiina
- lämpimät neopreenisaappaat
- lateksirannemansetteihin saa helposti kuivahanskakiinnitykset tms.
MIINUKSET
- hupun kasvotiiviste repeytyy helposti, korvat kastuvat joka kerta
- pitkäjalkaiselle henkilölle lahkeet saattavat olla lyhyehköt vaikka muuten
koko olisi sopiva
- normaalivartaloiselle ehkä turhaa tilaa keskivartalon kohdilla
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SUURI KUIVAPUKUGALLUP
Heavy Light Cordura FZ / Timo Hassinen
- ostettu Auvolta 4/2005
- alkoi vuotaa haaroista noin 30 sukelluksen jälkeen.
- Ursuk hoiti homman takuukorjauksena ja asensi samalla toisen reisitaskun
- veloitti taskun asennuksesta vain materiaalit
- remontin jälkeen puvulla sukellettu ~20 kertaa kuivana.

Ursukin ”puna-musta” / Markku Rantanen
- tiettävästi ainoa kaveriporukassa joka EI VUODA!
- itseasiassa tämä on jo toinen samanlainen puku, sillä ensimmäistä valmistaja
ei yrityksistä huolimatta saanut kuivaksi.
- valmistaja paikkaili lopulta pukuja teippamalla saumat myös päällipuolelta,
mikä ei ollut erityisen esteettistä.
- Ursukille siitä kiitos, että lopulta vaihtoivat puvun uuteen. Rehellisesti sanottuna vaimolleni en samanmerkkistä pukua ole uskaltanut ostaa.

LAITESUKELLUKSEN PERUSKURSSI
Rauma-Repola Diving Club ry:n järjestämä laitesukelluksen peruskurssi alkaa
keskiviikkona 29.3.2006 kello 18.00. Kurssi järjestetään Sukeltajaliitto ry:n koulutusohjelman mukaan. Kurssin allasharjoittelu tapahtuu viikonloppuaamuisin klo 8-10 Tampereen uintikeskuksessa (yht. 12 tuntia). Jokaisen allasharjoituksen jälkeen on muutama
tunti teoriaa (yht. 12 tuntia + koe).
Altaat ja teoriat:
la - su
8.-9.4.
la - su
22.-23.4.
la - su
6.-7.5.
Kurssiin kuuluva sukellusleiri pidetään pe - su 26.-28.5. jossakin mielenkiintoisessa kotimaan kohteessa. Kurssiin kuuluu 5 avovesisukellusta kouluttajan valvonnassa. Kurssin läpäissyt oppilas saa kansainvälisesti hyväksytyn kortin (valinnan mukaan NAUI
tai CMAS). Alaikäraja kurssille on 15 vuotta, alle 18-vuotiailta vaaditaan vanhempien
kirjallinen suostumus. Kouluttajan harkinnan mukaan myös 12-vuotiaat voivat päästä
kurssille vanhempansa mukana.
Hinta: 380 euroa. Kurssilainen hankkii omat perusvälineet (maskin, snorkkelin ja räpylät) sekä märkäpuvun, järjestäjältä saa kurssin ajaksi lainaan laitesukellusvarusteet
(tasapainotusliivi, pullo sekä regulaattori)
Rauma-Repola Diving Club (RRDC) on tamperelainen vuonna 1987 perustettu
sukellusseura. Tutustu seuran toimintaan kotisivullamme: http://welcome.to/rrdc
Olemme SVUL ja Sukeltajaliiton jäsenseura ja seurassamme on jäseniä noin 200 kpl.
Laitesukelluksen lisäksi meillä on aktiivista räpyläuinti- ja nuorisotoimintaa. Teemme
vuosittain useita sukellusretkiä sekä koti- että ulkomaisiin kohteisiin.
Vastuukouluttaja:
Marko Niemelä (CMAS M2, NAUI Instructor)
Puh. 040 593 3371
marko.niemela@luukku.com
Ilmoittautumiset:
Kati Niemelä
kati.niemela@luukku.com
Puh. 0400 466 276
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KOULUTUSJAOS TIEDOTTAA

NORPPA-ASIAA

Reimari

T

erveisiä Norjasta, Rjukanin kylästä. Kävimme siellä harrastamassa jäisiä ja vetisiä lajeja
- tällä kertaa jääkiipeilyä. Sen verran
vaivasi samaan aikaan järjestetty talvinen Orbiit-reissu, että päätin käydä
pulahtamassa hyisessä purossa - tosin
gore-vaatteet päällä ja jääraudat kengissä. Meinasi alkaa jo hieman harmittamaan, kun ei jalat ylettyneetkään
pohjaan. Onneksi Anne oli lähellä ja
pelasti rinkan ja miehen pois vedestä
reippaalla huppu-perse otteella.
Tänä vuonna koulutusrintama ehtinyt toimia jo sevverran, että saimme
hoidettua loppuun aikas tarkalleen
vuosi sitten aloitetun lähikouluttajakurssin. Uusia assareita ovat nytten
Laura Oikari ja Teemu Moisio.
Lämpimät onnittelut ja tervetuloa
vahvistamaan kouluttajatiimiä!!
Tänä vuonna on RRDC:ssä tarjolla erilaisia kursseja laidasta laitaan.
Maaliskuun alussa starttaa käyntiin
varma kevään merkki - nimittäin Laitesukelluksen Peruskurssi. Tätä
ennen kuitenkin ehdimme käynnistää
ainakin kaksi muuta kurssia. Toinen
on Kuivapukukurssi, joka käynnistyy viikolla 11. Keskiviikkona teoriat
ja sunnuntaina altaat. Tämä oli viime
kauden varsinainen hittituote, sillä
näitä ehdittiin urakoida peräti kolme
kappaletta. Kurssille voikin lähteä
vaikka suoraan peruskurssin jälkeen -
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ja se onkin varsin hyvä välipala ennen
kesäkuussa alkavaa laitesukelluksen
jatkokurssia.
RRDC:n jo toinen perinteinen Laitesukelluksen Syventävä Jatkokurssi (entinen P3) käynnistyy
myöskin viikolla 11. Arkena istutaan
pari iltaa teoriaa ja lauantaina rehkitään altaassa kuivapuku päällä aivan
niitä sukeltamisen perusasioita. Kaikkihan perustuu oikeaan uintiasentoon,
hyvään tasapainotukseen ja tehokkaaseen sammakkopotkuun. Eihän toki
ole sopivaa, että P3-sukeltajan jäljiltä
pohja pöllyää.
Kesäkuussa käynnistyy yhden välivuoden jälkeen Laitesukelluksen
Jatkokurssi (P2). Tässä toimitaan
erittäin hyväksi havaitulla tavalla, eli
alkukesästä kahlataan matalan veden
osa-alueita. Syssymmällä tulee vastaan vaativammat sukellukset, kuten
pimeä- ja syväsukellus. Kurssin mainos ja aikataulu tulevat jakoon tod.
näk. seuraavassa O-renkaassa.
Tarpeen mukaan ja suhteellisen
pienellä vaivalla järjestettäviä kursseja ovat Sammakkopotkuklinikka sekä Nitroksin peruskurssi.
Pyydänkin lähettämään meikäläiselle
kiinnostuksen ilmaisuja näistä kursseista. Kriittisen massan ylittymisen
jälkeen voimmekin alkaa säätämään
sopivaa ajankohta.

Laura

K

evätkausi on aloitettu ahkeralla uinnin harjoittelulla, ja tuloksiakin alkaa jo näkyä. Yksi
kevään tärkeimmistä teemoista onkin
uintitekniikan kehittäminen - se on
työn alla myös ohjaajilla. Joonaksen
vetämä Snorkkelisukelluskurssi viiden
norpan ”pilottiporukalla” on myös jo
alkanut. Kevään ohjelmassa on taas
norpparalli, mahdollisesti jopa kaksi,
sillä olemme suunnitelleet kauden päätöskerralle paikallista norpparallia yhdessä TaUrSun kanssa. Olemme myös
saaneet vahvistusta ohjaajatiimiin,
kun Sami Sikkilä on aloittanut apu26.2.
5.3.
12.3.
19.3.
26.3.
1.-2.4.
9.4.
16.4.
23.4.
30.4.
7.5.
14.5.
21.5.

ohjaajana. Helmikuun alussa olimme
ohjaajaporukalla hankkimassa uusia
ideoita HLU:n vesileikkikurssilta, joten kurssin satoa on sitten nähtävissä
ja koettavissa vähintäänkin loppuleikeissä kevään aikana!
Tässä kevätkauden ohjelmaa, mahdollisista muutoksista ilmoittelen sitten
sähköpostilla. Kirjoitttelen nyt näkyviin myös harkkojen teemoja, joskin
ne saattavat muuttua vielä moneen
kertaan :)

Hengenpelastus
HIIHTOLOMA, ei ohjattuja harkkoja
Uintitekniikka (rintauinti)
Vesijumppa, harjoitusten jälkeen hohtokeilaus
Ryhmätyöskentelyä, pelejä ja leikkejä
Norpparalli Jyväskylässä, ei ohjattuja harkkoja Tampereella
Uppopallon alkeita, omatasotesti II
PÄÄSIÄINEN, uimahalli suljettu
Norpan taitorata niille, jotka eivät ole vielä suorittaneet,
muille muuta treenausta
Sama kuin 23.4.
Snorkkelin käyttö
Viimeiset ”normaalit” harkat, kertausta ym.
Päättäjäiset, Tampereen ralli Pyynikin uimahallissa
(ei harkkoja Kalevassa)

Eipä siis muuta kun aurinkoista kevättä kaikille ja nähdään hallilla!
Laura / p. 040-5706544
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VENEMESSUILLA 18.2.2006
Ahkeran vonkaamisen
jälkeenkään reissulle
ei tänä vuonna lähtenyt
yhtä loisteliasta joukkoa kuin aikaisempina
vuosina, mutta eikös
väen vähentyessä pidot
parane.

L

auantaiaamuna
kymmenen
paikkeilla olivat reissulaiset
kerääntyneet Tampereen rautatieasemalle väsynein ilmein. Matkaan lähtivät Esa Uimonen, Reima
Mäkiranta, Kati, Leevi ja Marko
Niemelä sekä allekirjoittanut. Lisäksi
messuille saimme vahvistusta Laura
Oikarista, joka edusti pääkaupunkiseudun asukkeja.
Junamatka sujui mukavasti. Tarjoilu
junavaunujen käytävillä käytettiin häikäilemättä hyväksi ja kaikki saivat junamatkan ratoksi siemailla virvokkeita heti aamutuimaan. Lisäksi matkan
aikana paljastui reissun nuorimman
hiusmuotoilijan lahjat, kun Reima sai
aivan uuden hiustyylin. Leevin pienet kätöset ylettivät kuin ylettivätkin
penkin selkänojan yli Reiman hiusten
sekaan. Menetelmä vaikutti hieman
väkivaltaiselta, mutta hienosti Reima
sen kesti ja lopputulos oli kyllä sen arvoinen!
Saavuimme yllättävän lyhyeltä tuntuneen matkan päätteeksi Pasilan
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asemalle ja suunnistimme saman tein
Messukeskukseen. Tiukkojen kassatätien läpi päästyään porukka jo innolla kiiruhtikin pongaamaan sukelluskauppojen ständejä ja kaikkea kivaa
uutta hipelöitävää.
Itse suunnistin ensimmäiseksi Ursukin ständille, joka oli sijoitettu hieman erilleen muista sukellusliikkeiden
ständeistä vaateosaston puolelle. Uuden karheita kuivapukuja roikkuivat
orret pullollaan. Itse kuitenkin yritin
päästä tonkimaan ständin varastokopperoa, joskos sieltä sattuisi löytymään
tutunnäköinen hieman kulahtaneempi
ja paikatumpi versio. Puku kyllä löytyi,
mutta ikäväkseni sain huomata, että
puvussa oli liimausprojekti hieman
vaiheessa. Täytyi siis jättää puku haikein mielin lisäliimaukseen.
Mielen piristykseksi kävimme vielä
ennen seuraavia kohteita tankkaamassa. Tämän jälkeen ja selkeästi
iloisemmin mielin jatkoimme messuihin tutustumista. Tyypilliseen tapaan
messukeskuksen sukellusliikkeiden
ständien keskelle oli taas ilmestynyt
pulikointiallas. Kloorin määrästä voisi
sanoa, että jos uskalsi päänsä laittaa
altaan reunan toiselle puolelle veden
pinnan yläpuolelle, tuntui kun olisi
dyykannut ilman maskia uimahallissa pari päivää putkeen. Mutta kovin
olivat joukon nuorimmat innokkaina
jonottamassa päästääkseen kokeile-

maan laitteilla sukeltamista ja klooriveteen tutustumista.
Oma joukkomme kiersi ständejä verkkaiseen tahtiin välillä käyden
messujen ’kohtuuhintaisissa’ ravintoloissa syömässä ja hörppimässä
olutta. Suunnitelmissa ei ollut mitään
suurempia tai heti-pakko-saada-tyyppisiä ostoksia, joten tutustumien esillä
oleviin tuotteisiin oli pääosin muiden
messulaisten välistä kurkkimista. Itse
toki sain aktiivisilta kauppiailta kourallisen peruskurssimainoksia, mistä
mahtanee johtua. Ehkä joku luolasukeltamiseen liittyvä logo olisi sittenkin
pitänyt tatuoida keskelle otsaa messujen ajaksi auktoriteetin ja arvostuksen
saavuttamiseksi.
Tarjolla oli siis pukuja, joista korostetuimmin oli esillä uusia malleja,
alennus tuotteita isoin mainoskyltein,
teknisiä vimpaimia hipelöitävänä, tekniikkasukelluksen parista löytyi laitteita, jotka oli juuri ja juuri uskallettu
tuoda esille, päällä iso kyltti: EI SAA
KOSKEA! Kurssitarjontaa koti- että
ulkomailla peruskursseista erikoiskursseihin saakka sekä paljon paljon
muuta.
Oikeasti ostoksille tulleet saivat todeta hieman masentuneena, että joillakin myyjillä ei ollut virallisia hintatietoja varastosta löytyville tavaroille ja
oli parempi lähettää kysely sähköpos-

27

tilla jälkeenpäin, jotta kyseinen myyjä
yleensä edes muistaisi koko juttua.
Messuilta löytyi myös muutama kipale sukeltamiseen olennaisesti liittyviä
tukialuksia. Sai vain vierestä ihmetellä
kuinka moisia aivan mahorottoman
kokoisia paatteja oli halliin roudattu.
Toisinaan paatteja katsellessa näytti
enemmän siltä, ainakin ilmeistä päätellen, että vieressä olevien sukeltajien
mielessä viuhui vain se, miltä paatti
näyttäisi muutaman kymmenen metrin syvyydessä veden ympäröimänä ja
täyttämänä.
Lisäksi kävimme vielä katsastamassa, millaisella paatilla sitä olisi seuran
porukalla kiva huristella pitkin Näsijärveä. Pojat löysivätkin oivan metallinkiiltävän, hieman säilykepurkkia
muistuttavan, pienemmän alumiiniveneen, joka olisi ollut kuulemma
täydellinen tuohon tarkoitukseen.
Ajatukseni sopivasta ja söpön pienestä
potkurista ei poikia kuitenkaan naurattanut. ”Isoa sen olla pitää” -kommenttien päätteeksi otettiinkin suuri sarja
kuvia siitä OIKEANtyyppisestä perämoottorista. Taitaisi kuitenkin veneen
kantokyky ylittyä jo pelkästä moottorista, että saattaisi sukellusmielessä
hyötyprosentti jäädä melko pieneksi.

välillä ravintolavaunussa poiketen ja
Leevin uutta taputustekniikkaa opetellen ja testaten kämmenet kipeänä
kihelmöiden.
Haluan kiittää vielä kaikkia mukana
olleita oikein rattoisasta reissusta!
Anne

KUIVAPUKUKURSSI
Kevääksi sukellustekniikka rantakuntoon!
RRDC järjestää kuivapukukurssin. Kurssi on tarkoitettu kuivapuvun
hankintaa suunnittelevalle (tarvitsee laina-/vuokrapuvun), juuri puvun
hankkineelle tai sellaiselle, joka haluaa hioa uintiasentonsa kuivapuvun
kanssa täydelliseksi.
Teoria ke 15.3.2006 klo 18-21. Kalevan uimahalli sali 51.
Erilaiset pukumateriaalit ja niiden hoito. Alupuku ja muut
lisävarusteet. Pukeminen ja riisuminen. Uintiasennon hallinnan perusteet.
Allasharjoitukset sunnuntaina 19.3.2006 Kalevan uimahallissa.
Uintiasento, nouseminen ja laskeutuminen, tasapainottaminen
liivillä/puvulla, ’kielletyt asennot’ ja niiden seuraukset. Riippuen
aikataulusta mahdollisesti myös sammakkopotku.
Kurssin avovesisukellus keväällä jäiden lähdettyä.
Hinta: 30 euroa.
Jos tahtoo kurssista NAUI:n kuivapukukurssin
kortin, niin kortitus maksaa lisäksi 33 euroa.
Teoriat: vastuukouluttaja Reima Mäkiranta
Allasharjoittelu: Reima ja/tai Marko Niemelä.
Ilmoittautumiset viimeistään 8.3. klo 16.00 mennessä
reima.makiranta ät tut.fi
050 - 305 4749

Junan lähtöajan lähestyessä kävimme vielä siemaisemassa yhdet
messuhintaiset oluet. Tämän jälkeen
kiiruhdimme Pasilan asemalle ja ahtauduimme Tampereelle puksuttavaan
junaan. Paluumatka kului rattoisasti
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RRDC:n VIIDENNET RÄPYLÄUINNIN KUOHUVIINIJUHLAT
18.8.2005

Tuntui, että kuohuviinijuhlat alkoivat torstaina laivarannassa jo ennen
klo 18 erittäin kauniissa kesähelteessä.
Ensimmäinen kuohuviinipoksaus kuului laivan irrotessa satamasta ja toinen
sitten pesäpallokentällä.. Eniten uineet näyttivät myös janoisimmilta.
Räpyläurheilu oli jo täydessä käynnissä kun ehdimme paikalle. Jostain
kumman syystä räpylät olivat toisessa
kädessä. Monien räpylät näyttivät li-

Sakke ja Jari - Mestareita janotti

T

ällä kertaa juhlaisäntinä toimivat Marjaana ja Sakari
Leinonen. Juhlapaikkana oli
Tampereen Pyhäjärvellä Viikinsaaren
pesäpallokenttä ja rantasauna. Virallisen juhlalipun sai lunastaa uimalla
hallikauden 2004-05 aikana nimellisesti 105 km, mutta mukaan kutsuttiin
myös vähemmän uineita ns. vanhoilla
näytöillä.
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Laukontorin laivarantaan saapui
isäntien lisäksi Tuula ja Jari Rinkinen, Kati ja Marko Niemelä sekä
porukan pienin Leevi höökivaunuissa.
Petri Koskinen ja Ari Huhtala eivät ilmoittautumisestaan huolimatta
päässeet paikalle samana päivänä. Viikinsaaressa omalla soutuveneellä saapuneina odotteli Päivi ja Ari Kärkkäinen. Seuraavalla laivalla saapuivat
vielä Leena ja Matti Penttilä.

säksi vuotavan palloja läpi ja vuorotellen huidottiin myös puumailalla ilmaa.
Lieneekö nautitulla samppanja-dopingilla ollut osuutta huteihin vai sillä,
että monilla oli kulunut liian monta
vuotta edellisestä pelistä. Jorpakkoon
hävinnyttä palloa haettiin lopuksi
porukalla tuloksetta. Voittaneista tai
hävinneistä ei saatu selkoa kun välillä
vaihdettiin puolta.

tietä kotiin mutta
muiden
juhlat
jatkuivat vielä
laivamatkallakin.

Vuoden tulokas Leevi

Juhlajärjestelyt olivat jälleen mainiot. Kiitos siitä kuuluu käteville
isännille Marjaanalle ja Sakelle. Kyllä
meidän muiden taas kannatti uida itsemme näihin kemuihin.
Uusi kausi käynnistyi heti hallien
avauduttua ja jatkuu taas ainakin toukokuun loppuun. Tavoite on edelleen
huikeat 105km, jonka voi suorittaa
joko räpylät jalassa tai ilman. Myös
käsiräpylät hyväksyttäneen. Valitettavasti tämän kauden järjestävät jäivät
valitsematta, mutta ehdotamme tehtävään Katia, Markoa ja Leeviä.
Kuvat: Jari Rinkinen
Tarina: Matti Penttilä

Lopulta päästiin ansaittuihin löylyihin ja pyhäjärveen vilvoittelemaan.
Saunan jälkeen nautittiin isäntien
hommaamasta maukkaasta tarjoilusta. Kärkkäiset soutivat yössä suorinta
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JOS VASTAANOTTAJAA EI TAVOITETA,
PALAUTUS OSOITTEESEEN:
Ville Viljanmaa
Sahanteränkatu 1 C 27
33230 Tampere

