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IANTD Cavern+Intro to Cave
Peik Joutsenen opissa MONTOLASSA

Vapaasukelluksen
SM TAMPEREELLA
Kesäleiri PAAKKILASSA
Norppakuulumiset

PUHEENJOHTAJALTA
Jari Leppäkoski

K

evät etenee mutta järvet ovat vielä sitkeästi jäässä. Sen verran sulaa kuitenkin jo löytyy, että innokkaimmat sukeltajat pääsevät helposti veteen ilman
avantosukellusvarusteita. Sukelluksen kesäkausi on siis alkanut! Seuramme tämänkeväinen sukelluksen peruskurssi on hyvässä vauhdissa, täällä kertaa hieman tavallista pienempänä, ja samoin on käynnisssä seuramme toinen laitesukelluksen syventävä jatkokurssi. Syventävän jatkokurssin osalta olemme sikäli
uusilla urilla, että kurssi on sukeltajaliiton uuden sisällön pilottikurssi.
Toukokuun puolivälin tienolla käynnistyvät jokakeväiseen malliin yhteiset keskiviikkosukellukset ja vuoden ensimmäiselle Orbiit-reissullekin on jo aika ilmoittautua.
Innolla uuteen sukelluskauteen,
Jari Leppäkoski

Tuokiokuva Ojamolta:

Sukeltajan on osattava käyttää päätään
ja ratkaistava joskus visaisiakin pulmia
nopeasti. Lainatuplien kaksi puuttuvaa
painokiloa osoittautuivat dekompressiossa
pienoiseksi ongelmaksi. Ville iteroi itselleen
ympäristöystävällisen biopainovyön ystävällisestä kivenmurikasta ja teki dekonsa
kunnialla loppuun!
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KESÄLEIRI
PAAKKILASSA
Jouko Jousea

S

euran virallinen kesäleiri pidetään tänä vuonna 16.6.-18.6.2006 Paakkilan
avolouhoksella Tuusniemellä, lähellä Outokumpua. Paakkilan avolouhos on
kuulu kirkkaasta, turkoosin sinisestä vedestään ja upeista kallioseinämistään.
Se on hieno sukelluspaikkana. Ennakkotiedustelun mukaan valtaosa seuramme
jäsenistä ei ole vieraillut tässä kohteessa aiemmin. Sukelluskohteet.com -sivustolla löytyy kuvaus kesäleirimme sukelluskohteesta.
Paakkila soveltuu hyvin sukellusuraansa aloitteleville, juuri kurssin käyneille
sukeltajille, kuin myös jo jonkin matkaa tekniikkasukelluksen puolelle hurahtaneille. Altaan alue on jakaantunut selvästi syvyydeltään erilaisiin osiin. Siellä on mahdollisuus suorittaa niin leppoisia sukelluksia kuin jo jonkin verran
haastetta sukeltajille tuovia pulahduksia. Sukelluspaikan viereen pääsee autolla. Paakkilaan on louhoksen rantaan rakennettu laituri, josta on helppo lähteä
sukeltamaan altaan matalammasta päästä.
Louhoksen ”matalan” pään osalta syvyyttä on 10-20 metriin ja ”syvemmän”
pään puolella päästään yli 30 metrin syvyyteen. Sukelluksilla on mahdollisuus
ihastella pystysuoria seinämiä, vanhoja louhoksen pohjalle jääneitä kaivoslaitteita sekä kaivoksen seinissä siellä täällä kimaltelevia mineraaliesiintymiä. Matalassa päässä löytyy mm. erilaisia kulkuneuvoja. Avolouhos on halkaisijaltaan
parisen sataa metriä. Sukelluspaikan vieressä on toinen, melkein yhtä suuri vedellä täyttynyt allas. Näitä kahta allasta yhdistää tunneli. Tunnelin suuaukko
on poijutettu, joten se on pinnalta käsin helppo löytää. Tunneliin pääsee sisään
noin 26 metrin syvyydestä. Itse tunnelilla on pituutta n. 150 metriä - kooltaan se
on hyvinkin kuorma-autolla läpi ajettavissa.
Paikka on varattu seuramme jäsenten käyttöön koko viikonlopuksi. Louhoksen
omistaja perii sukelluspaikan käytöstä pienen maksun (6 €/viikonloppu/sukeltaja). Paikalta löytyylaavu nuotiopaikkoineen ja -puineen omien eväiden grillaamiseen. Kauppoja, kioskeja tai muita palveluita ei louhoksen välittömästä
läheisyydestä löydy.
- KÄÄNNÄ
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KESÄLEIRI PAAKKILASSA
Ajo-ohje sukelluspaikalle
Lauantaina ja mahdollisesti sunnuntaina sukelluspaikalle on tarkoitus kulkea
yhdessä porukassa, mutta mikäli sukeltamiseen löytyy halukkaita jo perjantaiillalle, kokoonnumme yösukelluksen merkeissä majoittumisen jälkeen sukelluspaikalla. Paakkilan avolouhokselle pääsee jatkamalla Tuusniemeltä (majoituspaikalta) Joensuun suuntaan valtatietä nro 17. Aja ensin Ohtaansalmen sillalle
ja käänny sieltä takaisin Kuopion suuntaan (tulosuuntaan). Ohtaansalmen sillalta n. 2 km Kuopion suuntaan tulee tienhaara vasemmalle, jossa lukee Paakkilan konepaja. Aja tietä 800 m eteenpäin, käänny tienhaarasta oikealle. Tätä
tietä jatketaan 400 m, jolloin vasemmalla näkyy parkkipaikka ja sukelluspaikan
vieressä oleva laavu.
Majoittuminen
Ennakkotiedoista poiketen emme pääse tällä kertaa majoittumaan Ohtaansalmelle. Tuusniemeltä löytyi kuitenkin majoitus Viihdekeskus Hojo Hojon tiloista
(os. Mustolantie 9, 71200 TUUSNIEMI). Majoituksesta on tehty ennakkovaraus
maksimissaan 30 henkilölle, joten ilmoittaudu kesäleirille hyvissä ajoin päästäksesi leirille mukaan ja saadaksesi haluamasi kaltaisen majoituksen!
Yöpymisvaihtoehdot ja hinnat saadun tarjouksen mukaan ovat seuraavat:
- 2 hengen huone, hinta 50 €/vrk (sisältää wc, suihku, liinavaatteet, jääkaappi).
Huoneita on 4 kpl
- 3 hengen huone 60 €/vrk (wc, suihku, liinavaatteet, jääkaappi). Huoneita on
4 kpl
- 2 hengen aittamökki 20 €/vrk (varusteina sängyt, liinavaatteet eivät sisälly
hintaan)
- asuntovaunupaikka 12 € vaunu/vrk (sisältää sähkön)
- telttapaikka 10 €/vrk/teltta.
Kaikkiin sisältyy maksuton mahdollisuus käyttää alueen rantasaunoja yleisien
saunavuorojen aikana. Majoitushinnat eivät sisällä aamiaista. Perjantai-illalle ei
ole RRDC:n puolesta varattu etukäteen iltapalaa.
Lauantaina 17.6.2006 on mahdollisuus päiväruokailuun seisovasta pöydästä
(11,90 €/hlö: lihapullia, perunamuusia, lohikiusausta, leipää, voita + ruoka-
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juomat) sekä iltapalaan pizzan tai metsästäjän voileivän muodossa (10 €/hlö).
Sunnuntaina 18.6.2006 päiväruokailu tapahtuu myös noutopöydästä. Aiemmin
mainittu hinta sisältää uunikasleria, broileripastaa, leipä, voi + ruokajuomat.
Mikäli joku kesäretkeläisistämme haluaa valmistaa ruokansa itse on sekin mahdollista. Pyydän kuitenkin mainitsemaan ilmoittautumisen yhteydessä, osallistutteko mukaan yhteisruokailuun. Majoituspaikkamme läheisyydestä löytyy
myös tanssipaikka. Tarkempi kesäleirimme ohjelma ja tieto mahdollisista aktiviteeteista lähetetään sähköpostitse ilmoittautuneille touko-kesäkuun vaihteessa. Jos Sinulla on ehdotuksia tai toiveita yhteisestä ajanvietostamme pistä
tulemaan sähköpostia - katsotaan mitä pystytään toteuttamaan!
Ilmoittautuminen
Mukaan mahtuu 30 ensimmäistä ilmoittautujaa. RRDC:läiset voivat ottaa kesäleirille mukaan myös perheenjäseniään. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita,
miten haluat majoittua.
Ilmoittautumiset 21.5. mennessä joko sähköpostilla jousea@hotmail.com tai
puhelimitse 050-514 2759. Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitaan seuraavat lisätiedot:
– nimi + sukellusluokka (jos ei aio sukeltaa, niin tieto tästä)
– toivottu majoitusvaihtoehto
– haluatko käyttää ruokailupalveluja
– haluatko osallistua perjantaina yösukellukselle
– voitko tarjota kyydin toiselle sukeltajalle?
Tämäkin kesäleiri on tarkoitus toteuttaa hyvässä yhteishengessä ja talkoovoimin. Jos Sinulla on mahdollisuus osallistua leirivarusteiden kuljettamiseen paikan päälle olen tästä tiedosta erityisen kiitollinen. Pyrimme kuljettamaan kesäleirille seuran kompressoreiden lisäksi myös happea nitroksin tekoa varten.
Perinteisesti leirillä tehdyt sukelluskaasut ovat sisältyneet leirin hintaan ja näitä
kaasuja on tarjolla sen mukaan mitä saamme yhteisesti varusteita kuljetettua
paikan päälle.
Vastaavana kesäleirin järjestäjänä toivotan kaikki RRDC:läiset tervetulleeksi
viettämään yhteistä ja aurinkoista kesäistä viikonloppua sukeltamisen ja seurustelun merkeissä!
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LAITESUKELLUKSEN
JATKOKURSSI

IANTD Cavern
+
Intro To Cave

R

RDC järjestää Laitesukelluksen Jatkokurssin (LSJK - entinen P2) kesän ja
syksyn 2006 aikana. Kurssin ensimmäinen osa järjestetään pe-su 2.-4.6.
Tampereen lähistöllä. Kurssin avaus perjantaina kello 18.00 Kalevan uimahallin alakerran luokassa 51. Ilmoittautumiset Reimalle 26.5.2006 kello 15.00
mennessä puh: 044 – 7576 769 tai email: reima piste makiranta ät tut piste fi.
Kurssi voidaan perua vähäisen osallistuja määrän vuoksi tai vastuukouluttaja
voi rajoittaa kurssille osallistujien määrää. Kurssin vastuukouluttaja on Reima
Mäkiranta, CMAS M2 & NAUI Instructor.
Kurssi noudattaa Sukeltajaliiton kurssiohjeita ja se täyttää sekä CMAS P2 että
NAUI:n Advanced Scuba Diver –standardit. Kurssin hinta on 110 euroa + 33
euron kortitusmaksu. Tämän lisäksi tulee mahdolliset leiri-, bensa-, ruoka yms.
kustannukset.
Kurssi järjestetään kahdessa osassa. Ensimmäisessä osassa toimitaan Tampereella ja harjoitellaan etupäässä tasapainotusta, sammakkopotkua, suunnistusta
ja etsintää. Toimimme tuolloin altaassa ja lähijärvissä. Keskikesällä on kurssiin
liittyvä itsenäisen harjoittelun vaihe, jolloin oppilaat keräävät rutiinia syksyllä
järjestettävään vaativien sukellusten osioon. Tuolloin on vuorossa mm. pimeäja syväsukellus. Teoriassa syvennetään peruskurssilla opittuja taitoja fysiikasta,
fysiologiasta, syväsukeltamisesta jne.
Pääsyvaatimuksena kurssille on CMAS P1 / NAUI Scuba Diver / tms sekä 15
vuoden ikä. Lisäksi tulee sekä vakuutusten että lääkärintodistusten olla voimassa. Kurssin voi aloittaa vaikka suoraan peruskurssin jälkeen, mutta läpäisyyn
vaaditaan 20 kurssien ulkopuolella tehtyä sukellusta. Kurssin voi halutessaan
käydä sekä märkä- että kuivapuvulla. Tosin kuivapuku on erittäin suositeltava,
sillä syväsukelluksen tavoitesyvyys on 30 metriä. Koko kurssi pitää käydä samalla pukutyypillä!
-Reimari

Kirjoittaja 110 minuutin stressiharjoituksen jälkeen

Vaikka Suomessa on pulaa
sukellettavista luonnonluolista,
koulutusta on onneksi tarjolla.
Parinkymmenen itseohjatun sukelluksen
jälkeen Kaatialan ja Ojamon
kaivosluolissa on ammattilaisen
oppiin hakeutuminen luonteva valinta.
Teksti: Jopi Kuvat: Miku, Matti
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IANTD Cavern + Intro To Cave
Vaikka Suomessa on
pulaa sukellettavista
luonnonluolista,
koulutusta on onneksi
tarjolla. Parinkymmenen
itseohjatun sukelluksen
jälkeen Kaatialan ja
Ojamon kaivosluolissa
on ammattilaisen oppiin
hakeutuminen luonteva
valinta.

K

avereilta olin kuullut Peik
Joutsen-nimisestä
IANTDkouluttajasta, jonka kursseihin
on osallistunut kymmenkunta seuralaista. Toisena pääsiäispäivänä Montolassa alkavalle kurssille ilmoittautui
lisäkseni Pekka Vaittinen, Mikael
”Miku” Tyven sekä Matti ”Sukellus.info” Anttila. Cavern-kurssin
aikana olisi mahdollisuus myös suorittaa täysluola-luokituksen esiaste,
”Intro To Cave”.
Ensimmäinen päivä Montolassa
päätettiin pyhittää teorialle. Heräsin
keittämään puurot porukalle aamuseitsemältä ja ensimmäinen oppitunti startattiin noin aamukahdeksalta.
Katselimme alkajaisiksi luolavideoita
mm. Norjan Plurasta, Lohjan Ojamolta sekä Floridan Cow Springsistä. Jo
tässä vaiheessa kävi ilmi, että koulutus
tulisi sisältämään paljon ”Full Cave”
-asiaa, koska Suomessa ei ole juurikaan mahdollista sukeltaa Cavern-

luokituksen puitteissa - päivänvaloa
kun ei täällä riitä kovinkaan pitkälle.
Kävimme läpi eri luolatyypit ja niiden
syntyprosessit, kertasimme käsimerkit
ja valojen käytön. Onnettomuusanalyysiin käytettiin reilusti aikaa. Teoriakokeet saimme valmiiksi puoliltaöin ja
sänkyyn hoipuin puoli yhden jälkeen
tietäen kellon soivan taas seitsemältä.
Opettajana Peik teki vaikutuksen.
Rento ja huumorintajuinen sänkipää
tiesi opettamansa asian läpikotaisin.
Reilun parin tuhannen sukelluksen aikana hankittu osaaminen erottui myös
vedessä. Jo sellaisetkin perus-tekkijutut kuin vaakaleijunta ja helikopterikäännökset sujuivat niin sulavasti,
ettei itse voi moisesta kuin uneksua.
Miehen potkutekniikkassa oli voimaa
niin runsaasti, että välillä luuli katselevansa torpedoa.
”Matalan stressitason avovesiharjoitus” alkoi painotuksen tarkistuk-

1) tiimi tarkistaa pinnalla, että kaikkien jäsenten varusteet ovat ok ja kaasunjako onnistuu
2) tuplapullojen venttiilien ja manifoldin käsittelyharjoitus simuloidussa vuototilanteessa

Karpaasit keittiövuoruossa.
Vasemmalta: Matti tekee
salaattia, Miku tiskaa ja
Pekka vääntää pastakastiketta kirjoittajan keskittyessä huutelemaan ”koska se on
valmista?!?!”

sella. Pullot täynnä ja liivi sekä puku
tyhjänä piti pystyä pysymään pinnalla pelkästään vettä polkemalla. Sen
jälkeen perinpohjainen safety-drill1,
jossa käytiin läpi kaikkien varusteiden
toiminta sekä tarkistettiin kaasun jaon
onnistuminen. Pohjalle, jokainen esitteli leijunta- ja uintitekniikkansa sekä
helikopterikäännökset. Seuraavaksi
siirryttiin venttiili-drilliin2, jossa mielestäni oli parantamisen varaa kaikilla.
Vaikka hyväksyttävään suoritukseen
riittäisi minuutti, on kiven sisässä vuotavan annostimen tai venttiilin sulkeminen sujuttava salamannopeasti - tai
koko tiimillä on ongelmta.
Seuraava harjoitus: kaasunjako ja
opasnarun seuranta sokkona. Pari
lähtee uimaan ympyrän muotoon vedettyä narua eri suuntiin, sokeana
ja hengittämättä. Toisen kohdatessaan pitää löytää regulaattori kaverin
suusta, kääntyä narua hukkaamatta
ja lähteä uimaan peräkkäin pirullista
rataa pitkin hukkaamatta kosketusta
opasnaruun tai kaveriinsa. Arviolta

10-15 yrityksen jälkeen omakin suoritus meni nippa-nappa hyväksyttävästi
läpi. Jos harjoite kuulostaa helpolta,
suosittelen kokeilemaan itse. Vasta ilman näköaistia tajuaa, miksi opasnarun vetäminen oikein on luolassa hengissäpysymisen kannalta ehdottoman
tärkeää. Liian löysää, tie-offista3 irronnutta tai line-trappiin4 ajautunutta
narua on lähes mahdoton seurata, jos
näkyvyys menetetään. Perään tehtiin
vielä pari harjoitetta, jotka lupasimme
pitää omana tietonamme.
110 minuutin vedessä olon jälkeen
rannalle vaihtamaan täydet säiliöt ja
takaisin veteen. Tällä kertaa teimme 34
minuutin luolasukelluksen 24 metriin
syvyyteen, noin 40 metrin penetraatiolla. Montolan luolastosta ei saanut
vielä oikein käsitystä, koska näkyvyys
niin välivedessä kuin luolastossakin
oli melkoisen kehno sulamisvesien
takia. Kurssin jälkiosa siirtyi samasta
syystä lähemmäksi kesää, joten tarina
jatkuu tuonnempana...

3) opasnuoran sidonta, yleensä kiven ympärille
4) ahtauma tai vastaava, jossa opasnuoraa ei ole mahdollista seurata tuntoaistin avulla.

KOULUTUSJAOS
TIEDOTTAA
Reimari

S

ukeltajaliitolla on monivuotisena tavoitteena uudistaa laitesukelluspuolen
koko kurssitarjonta. Tähän mennessä on jo valmiina peruskurssi sekä jatkokurssi. Nyt on vuorossa Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi (LSSJK), eli
entinen P3-kurssi. Jouduin mukaan liiton työryhmään, joka työstää kurssille
uutta sisältöä - kietämättä hieman omaastakin syystä. Sinänsä ajoitus osui sopivasti, sillä RRDC:llä on juuri nyt menossa kyseinen kurssi, sillä pääsen kokeilemaan kaikkein villeimpiä ideoita itse koeryhmällä, ennen kuin ehdotan mitään
julkisesti. Uudeksi nimeksi jo tyrkytin helpommin muistettavaa ja ehkä hieman
myyvämpääkin, eli mestarisukeltajakurssia… Seuraavassa numerossa lisää kuulumisia uudistamisprojektin etenemisestä.
LSSJK alkoi maaliskuulla ja kurssiuudistusta lähti hyvin läheltä seuraamaan
jopa 7 sukeltamis- ja johtamistaitojen parantamisesta kiinnostunutta. Peruskurssille sen sijaan lähti tänä keväänä ainoastaan kolme, mutta sitäkin motivoituneempaa, kurssilaista. Peruskurssin altaat ovat edenneet hyvin ja toukokuun
loppupuolella on avovesiviikonloppu.
Laitesukelluksen jatkokurssin kurssi-ilmoitus löytyy muualta tätä lehteä.
Sukeltakaa ahkerasti, mutta turvallisesti!!
- Reimari

KESKIVIIKKOSUKELLUKSET ALKAVAT
Nässyn kirkaat korkataan ke 24.5 Kaupinojan vedenpuhdistamolla klo 18. Nyt viimeistään pölyiset kamat komerosta niskaan veteen hop hop!
T: Jari & Janne
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NORPPA-ASIAA
Laura

K

ausi alkaa olla lopuillaan – enää on jäljellä muutamat harkat. Kausi on mennyt hienosti, norpparallissa oli huippua ja samoin maaliskuinen keilailu
oli hauska päivä, joka varmasti otetaan uudestaan ensi kaudella. Leppäkosken
Paula voitti rallin tsempparipalkinnon, koska hän oli jäänyt järjestäjien mieleen
hyväntuulisena, avuliaana ja kohteliaana norppana. Ohjaajana olen palkinnosta
erityisen ylpeä, onnea Paulalle!
Miettikääpä mitä muita lajeja (kuin vesiliikuntaa) haluaisitte kokeilla? Ensi syksynä kyselemme mielipiteitänne, kun suunnittelemme lajivierailua. Tarkoitus
olisi jatkossa tehdä lajivierailu vähintään kahdesti vuodessa.
Harkat ovat kevätkaudella normaalisti
14.5. asti ja viikkoa myöhemmin 21.5 on
päättäjäiskerta. Oma norpparalli ei vielä ole 100% varma (järjestämme sen jos
TaUrsukin lähtee mukaan). Halukkaille
on vielä tänä keväänä myös mahdollisuus suorittaa Norpan taitorata 30.4 ja
7.5.
Alustavasti olemme myös suunnitelleet
kesällä järjestettävää norppatapaamista, jos löydämme kivan paikan snorklailuun ja saunomiseen. Ehdotuksia paikasta kaivataan ja ajankohdasta kaivataan
vaikkapa sähköpostilla. Olisi kiva saada mukaan myös muita perheenjäseniä.
Sinettiasiaa: Sukeltajaliiton kaikki Nuori Suomi –sinetithän menivät uudelleen
hakuun tämän vuoden alusta. Meillä oli sinettitarkastus huhtikuun alussa. Tarkastajat tuntuivat olevan meidän ohjaajien kanssa samaa mieltä, että asiat ovat
seurassamme aika hyvällä mallilla. Lopulliset päätökset sineteistä tehdään toukuun loppuun mennessä, joten toivotaan parasta!
t: Laura 040-5706544 laura.torkkeli@sukeltaja.fi
PS. Norpparalllin kuvia nähtävillä norppien kotisivuilla. Suunnista seuran sivuille osoitteessa http://welcome.to/rrdc, sieltä linkki NORPAT ja norppien sivuilta Kuvagalleriaan.
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Harri
Jari
Laura
Hannu
Matti
Mikael
Esa
Sami
Jari
Erkka
Pekka
Pasi
Matti
Timo
Ulpu
Ville
Laura
Jarkko
Marko
Johanna
Jukka
Mikko

Toijanen
Tontti
Torkkeli
Tourneur
Tuomiranta
Tyven
Uimonen
Utunen
Uusimäki
Uuttu
Vaittinen
Vakaslahti
Valkeisaho
Vesterinen
Viljanmaa
Viljanmaa
Virta
Vossi
Vossi
Vuorinen-Saksala
Ylijoki
Ylijoki

049-626 998
040-511 1498
040-570 6544
040-570 7176
040-771 6994
415035858
0400-736 677
040-583 1859
050-358 4412
050-597 0052
040-776 8401
040-511 6128
040-734 8828
040-708 5286
040-753 8703
040-567 7470
040 - 549 4297
0400-625 268
040-588 2301
040-844 4348
040-582 5812
050-571 8251

Vapaasukelluksen
SM-kisat
Tampereella
15.4.2006

jaritontti@hotmail.com
torknett@sci.fi
hannu.tourneur@rautewood.com
matti.tuomiranta@tut.fi
mikael.tyven@kolumbus.fi
uimonen@kolumbus.fi
sami.utunen@yit.fi
jari.uusimäki@tut.fi
erkka.uuttu@tut.fi
pekka.vaittinen@columbus.fi
pasi.vakaslahti@nokia.com
matti.valkeisaho@tut.fi
timo.vesterinen@gmail.com
ville.viljanmaa@tut.fi
laura.virta@metso.com
jarkko.vossi@vossi.fi
johanna.vuorinen@solteq.com
jukka.ylijoki@metso.com
mikkoy@mbnet.fi

Teksti: Simo Kurra Kuvat: FDTF
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Vapaasukelluksen
SM-kisat
Tampereella
15.4.2006

K

alevan uimahalli tarjosikin kisoihin hyvät puitteet, sillä harvoin
pituussukellusta päästään tekemään
50m etrin altaassa. Varsinkin räpylöillä sukellettaessa 50m allas on huomattava etu, kun energiaa ei kulu turhaan
suunnan vaihtamiseen. Ilman räpylöitä homma taas on päin vastoin, kun
hyvässä tasapainossa oleva sukeltaja
voi seinästä ponnistamalla liukua joka
puoleen väliin 25m allasta, ei siinä
tartte paljon muita uintiliikkeitä tehdäkään.
Kilpailut on yleensä käyty joukkuekilpailuna sekä yksilökilpailuna siten,
että staticin ja dynamicin pisteet lasketaan yhteen. Päätimme kuitenkin
tänä vuonna ottaa hieman erilaisen
lähtöasetelman ja matkia MM-kisoja,
eli jokaisessa lajissa (hengenpidätys,
pituussukellus, pituussukellusräpylöitä) kilpailtiin erikseen ja jokaisesta jaettiin Suomen mestaruus. Näin
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esimerkiksi pituussukellukseen erikoistuneet saivat keskittyä vain siihen ja se kyllä näkyi myös tuloksissa.
Vanha pituussukelluksen SE 158m
rysähti kerralla 20m eteenpäin, kun
Eero Soralahti näytti monokuntonsa. Hetken ennätystä piti hallussaan
samaan aikaan startannut Jyri Vehmaskoski, joka sukelsi myös melko
muikeat 169m. Tamperelaisittan kisat
menivät myös hyvin. Kalle Rajala oli
pituussukelluksessa kolmas tuloksella 150m, itse sain staticista hopeaa ja
Päivi Mettovaara keräsi pronssimitalit
pituussukelluksessa (125m) ja staticissa. Huomattavaa on että viime vuoden
SM-kisoissa pisin sukellus oli 125m,
joten melkoinen harppaus on tuloksissa saatu aikaan.
After-apnea bileissä kärkimiehet
Kalle ja Eero innostuivat uhoamaan
sukeltavansa ensi vuonna molemmat
200m räpylöillä tai 100m ilman rä-

pylöitä alasti. Tästä on jopa molemminpuoliset kirjalliset sopimukset
olemassa ja lukuisia todistajia, joten
jännityksellä jäämme odottamaan
kummanko vaihtoehdon herrat valitsevat. No, kisat ovat kuitenkin onnellisesti takana ja voidaan taas keskittyä
muuhun touhuamiseen.

AIDA:n uusien koulutusohjeiden
mukaan oppilas voidaan kouluttaa
myös suoraan kahden tähden sukeltajaksi, jos oppilas on jo valmiiksi sinut
veden kanssa. Kaikkia perusjuttuja
paineentasauksesta ja maskin tyhjennyksestä lähtien ei tarvitse opettaa,
vaan voidaan mennä suoraan asiaan.

Järjestimme alkukeväästä AIDA*-tasoisen kurssin, jonka osanottajamäärä
jäi valitettavan nihkeäksi. En tiedä
miksi, koska Kalevan hallivuoroilla voi
omin silmin todeta,
että kyllä vapaasukellus jengiä kiinnostaa. Minua kiinnostaisikin tietää,
miksi kurssi sitten
ei kiinnosta. Tökkiikö hinta? Koetaanko kynnys liian
korkeaksi (en minä
halua kilpasukeltajaksi) vai kenties
liian matalaksi (osaan jo kuitenkin
kaiken mitä siellä opetetaan)? Ehkäpä
pieni selvitys kurssien sisällöstä olisi
paikallaan.

Ajattelinkin järjestää tällaisen hybridikurssin nyt keväällä. Kurssi alkaa
perusteista ja ne jotka kokevat saavansa siitä tarpeeksi, saavat AIDA* kortin.
Halukkaiden kanssa voimme kuitenkin jatkaa suoraan
AIDA**-tasolle,
jossa mukaan tulee
enemmän teoriaa
turvallisuudesta
ja vastuusta, opitaan
toimimaan
”sukellusvanhimpana” jne. Lisäksi
tietysti suorituskyky kasvaa ja kurssin läpäisyvaatimuksiin kuuluu 16m syvyyssukellus. Se
voi kuulostaa hurjalta, mutta kurssin
opeilla siihen kyllä pääsee kuka tahansa, kenellä vaan paineentasaus fysiologisesti onnistuu.

Vapaasukelluksen
ensimmäisillä
kursseilla ei todellakaan ole kyse kilpasukeltamisesta tai samban rajoille
itsensä puristamisesta. Siellä opitaan
perusteet ja paljon sellaisia vinkkejä ja
niksejä mitä varmasti moni koko ikänsä kaakeleita sahannut ei ole tullut
ajatelleeksi. Lisäksi puhutaan hyvin
paljon riskeistä ja neuvotaan kuinka
vapaasukellusta tehdään turvallisesti.

Olisinkin kovin kiinnostunut kuulemaan onko tällaiseen kurssiin halukkaita? Ajankohta voisi olla esim.
toukokuun puolesta välistä kesäkuun
puolelle. Ota yhteyttä Simo Kurraan
040-727 0842

19

2

JOS VASTAANOTTAJAA EI TAVOITETA,
PALAUTUS OSOITTEESEEN:
Ville Viljanmaa
Sahanteränkatu 1 C 27
33230 Tampere
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