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PUHEENJOHTAJALTA
Jari Leppäkoski

Puheenjohtajan palsta
Tervehdys sukeltajat!
Tavallista kuumempi kesä on vielä meneillään tätä kirjoittaessani ja sukelluskelit mitä mainioimmat, joten kaikki vaan sukeltamaan, nyt kyllä tarkenee märkäpuvullakin. Sukellusaktiivisuus seurassamme on ollut erittäin suurta koko
kesän ainakin kompressorien käyttöasteesta ja hapen kulutuksesta päätellen.
Muistakaahan sukeltaa turvallisesti ja omien kykyjen ja osaamisten mukaisesti
turvaohjeita unohtamatta.
Terveisin
Jari Leppäkoski

NORPPA-ASIAA
Laura
Toivottavasti kaikkien kesä on sujunut hyvin, ainakin säiden puolesta on ollut hyvät oltavat. Avovesissä plutaamisesta kannattaa ottaa ilo irti kun siellä
nyt vielä tarkenee ! Kesän aikana on järjestetty myös yhteisiä snorklauskertoja
Kaukajärvessä. Toinen on tätä kirjoittaessa vielä tulossa, mutta eka kerta meni
hyvin ja aiomme jatkaa perinnettä seuraavinakin kesinä, ja varmasti mennään
muuallekin sukeltelemaan.
Tähän mennessä varmistuneita tärkeitä päivämääriä ovat:
27.8. Harjoitukset alkavat. Treenit normaaliin tapaan klo 9-10, mutta ilmoittautuminen (myös vanhoille norpille) aulassa klo 8:30 alkaen.
3.9. ja 10.9. ovat vielä ilmoittautumiskertoja, samoin 8:30 alkaen.
17.9. Norppien pelisääntökeskustelu, kaikille pakollinen!
24.9. Vanhempien keskustelu. Lisätietoa myöhemmin.
4.-5.11. Norpparalli Kirkkonummella
Emme ole vielä saaneet uimahallilta tietoa, onko sukeltajavuoroja peruutettu
syksyltä, mutta niistä tiedotamme heti kun asia selviää. Ainakaan syyslomaviikolla 22.10. ei ole ohjattuja harkkoja.

TARVITSETKO äänentoisto/valaistuspalveluA?
järjestämME ÄÄNENTOISTON:
- BändEILLE
- DiscoIHIN
- esityksiin ja muotinäytöksiin.
- Syntymäpäiville, Häihin, Hautajaisiin yms
Soita ja kysy tarjous:
Marko Häiväläinen 050-5507520
Antti Kiviaho 045-1347790
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Syksyn ryhmäjako on juuri nyt työn alla, joten toivoisin että kaikki vanhat norpat
laittaisivat mahdollisimman pian viestiä (sähköposti tai tekstiviesti) aikovatko
jatkaa harrastusta. Toivoisin tietysti että kaikki jatkaisivat, meillä on ollut niin
hyvä porukka! Uusia norppia on muutama jo otettu, mutta vanhojen tilanteen
mukaan tiedämme, montako voimme ottaa. Jos vielä on norppien sisaruksia
tai kavereita, tai ihan keitä vaan joka haluaisi aloittaa norppatoiminnan, nyt on
viimeiset hetket ottaa yhteyttä jos haluaa mahtua ryhmään!
Toivottelen kuitenkin vielä loppukesälle iloisia hetkiä ja nähdään taas pian!
Terkuin Laura & muut ohjaajat
Laura.Torkkeli<katinhäntä>sukeltaja.fi p. 040-5706544
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VIIKKO ”ORBIITILLA” 16.-23.7.2006
Gordyi
Olin päättänyt antaa tänä vuonna itselleni kunnollisen 37-vuotissyntymäpäivälahjan. Kun kuulin, että matkan
ensimmäiseksi sukellukseksi oli suunniteltu suosittu trimix-kohde ”Gordyi”,
alkoi vimmattu säätö tupla-18:sten lainaamiseksi sekä kaasun järjestämiseksi jostain. Erinäisten säätöjen jälkeen
kaikki napsahti onneksi kohdalleen ja
sain raahata autoon valkoiset tuplat
täynnä 20/30 -trimixiä.

Helteisenä sunnuntaiiltana kokoontui
Summassaaren laituriin
kymmenen innokkaan
sukeltajan porukka
- mukanaan tavaraa
kahdellekymmenelle.
Viikon aikana
sukellettiin HelsinkiPorkkala -välillä kaksi
sukellusta päivässä.
Sää oli suosiollinen
ja normaalia kylmemmät
vedet takasivat kelpo
näkyvyydet.
Teksti: Jopi
Kuvat: Miku, Anne, Jopi
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Puolimatkassa alas fiilis oli hieman
sama kuin olisi ostanut pimeän pullon
mustalaiselta: ”Ei nouse päähän!” Sukellustietokone näyttää yli 40 metriä
eikä jälkeäkään narkoosista. Hengitys
kulkee keveästi ja argon lämmittää.
Kylmän, kirkkaan veden keskeltä materialisoitui brygan katto noin 50 metrissä. Toistasataa metriä pitkä sotalaiva vaikutti massiiviselta ja uhkaavalta,
eikä ensikertalaiselle muodostunut
kovin selkeääkuvaa hävittäjä-vainaasta. Tykit olivat kyllä massiivisia, aikanaan tämä yksi ”Gnevnyi” -luokan 28:
sta hävittäjästä on ollut varmasti vaarallinen vihollisilleen.
Maksimisyvyyden [57 metriä] lähestyessä tunsin pientä tuttua huminaa
korvissani, mutta olo oli edelleen yhtä
skarppi ja pää toimi kuten pitääkin.
Takaisin nousuköydelle uidessani vilkaisin ylös. Brygan mustaa siluettia

Vasemmalla: Miku isänmaallisissa tunnelmissa
Yllä: Valpas pintapelastaja Anne ja pelastettavat Mawe ja Jopi

vasten näin toistakymmentä metriä
ylempänä dekoilevat Janin ja Pekan
täysin selvästi. Dekoilu oli hieman
työlästä, koska lainapaketin trimmi oli
huomattavan takapainoinen, seikka
korjaantui myöhemmillä sukelluksilla
siirtämällä liiviä setissä alemmaksi.
Pidin suosiolla narusta kiinni koko
nousun ajan. Pään putkahdettua pinnalle 82 minuuttia lähdön jälkeen olo
oli kuin lottovoittajalla. Eipä tarvitse
miettiä, minkä sukelluskurssin käyn
ensi vuonna. Pinta-aika sujui makkarakeittoa sulatellessa ja Eestin television Bumtsi-Bumille naureskellessa.

Klaus Oldendorff
Vanha kunnon Klasu palkitsi faninsa ennätysnäkyvyydellä. Pyörimme
Mawen kanssa peräosassa ja teimme

pienen kierroksen konehuoneessa.
Nousuköydellä oli pakko pysähtyä pariinkymppiin ihailemaan kirkkaassa
vedessä avautuvaa yleiskuvaa hylystä.
Porukkaa meni joka aukosta sisään ja
ulos valot vilkkuen.
Näkyvyys huonontui kuitenkin oleellisesti kymmenen metrin pintapuolella muuttuen hernekeitoksi. Hetken
tarkkaamattomuus kostautui ja pian
olimme ajautuneet voimakkaan virran
viemänä pois nousuköydeltä, vartin
happidekot päällä. Ammuin poijun
pintaan ja laskeskelin mielessäni, ehtisimmekö ihan Tallinnan satamaan asti
ennen pintautumista. Pintamiehistö
oli onneksi tarkkana. Parin minuutin
kuluttua poijussa tuntuva nykäys juorusi siitä, että makkara oli kiinnitetty
Orbiitiin. Kymmenen minuutin rehkimisen jälkeen olimme jälleen kannella,
ilman köyttä parin sadan metrin reu-
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VIIKKO ”ORBIITILLA” ...
huaminen vastavirtaan kohtuullisessa
aallokossa dekopullot kainalossa olisi
ollut painajaista. Pintapelastaja Anne
ansaitsi kaljansa!

ritteli päätään. En tunne oloani kovin
mukavaksi, jos tunkeudutaan lähes
nollanäkyvyydessä kaltevaan, ennestään tuntemattomaan hylkyyn ilman
opasnarua. Odottelimme viisi pitkää
minuuttia luukulla, mutta pian sukkela sankarimme vilkutteli valojaan hylyn toisesta päästä.

Granbusken puuhylky

Hanna hengähtää 80 minuutin sukelluksen
jälkeen

Est
Tiistain aamusukellus olisi vaatinut
lisävarusteeksi sokeain opaskepin.
Parin metrin näkyvyydessä jäivät kapteenin kylpyammeet näkemättä. Porukkaa johtanut Pekka the Penetrator
painoi räpylät ojossa miesluukusta sisään kadoten valoineen näkyvistä saman tien. Miku oli menossa perässä,
mutta allekirjoittanut hannaili ja pyö-
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Tuulen yltyminen pelasi ennakkosuosikki Eiran pois pelistä, ja toivioretkeläistemme oli tyytyminen suojaisassa poukamassa makoilevaan
pahasti hajonneeseen puuhylkyyn.
Koska hylyn sijainti oli epävarma,
päätimme yhdistää huvin ja hyödyn
eli vetää etsintänuoran hylylle. Puolen tunnin jälkeen olimme purkaneet
yhden reelin sekä kaksi spoolia löytämättä mokomaa. Juuri kun aloimme
harkita kääntymistä, erotin tummemman hahmon parikymmentä metriä
edessäni. Se paljastui pätkäksi laivan
kylkeä kaarineen. ”Hylky” oli siis parinkymmenen metrin välein makaavia
rungonpalasia, joista tuli mieleen lähinnä jättiläis-kanabarbequen kalutut
syömäjätteet. Minusta ei tämänkään
keikan jälkeen tullut puuhylky-fania.
Ei muuta kuin kotia kohti. Kelan käsittely tuppaa jäädyttämään pikku
kätöseni, eikä tämäkään kerta tehnyt
poikkeusta.
Yöpyminen ja vedenotto tehtiin
Hangossa troolisatamassa. Ennen
kuin viimeinen köysi oli sidottu ruos-

tuneen kalastustroolarin kylkeen, porukka kipitti kohti lähintä terassia suut
napsuen kuin kivitaskulla. After-diven
kruunasi keskiöinen hampurilaisateria kaikilla mausteilla.

Keulakuvahylky
Keskiviikkoaamu valkeni puolipilvisenä ja tuulisena ja unihiekat silmistä
huuhdottiin Keulakuvalla. Komea nokkakoriste tästä purjelaivasta on evakuoitu museon suojiin, joten tyytyminen
oli siihen mitä pohjaan oli jätetty.
Pyörähdin hylyn sisällä kolme kertaa,
kunnes tajusin että olen uinut saman

ruumanpätkän useampaan otteeseen
läpi. Tulipa harjoiteltua kapeistakin
raoista ryömimistä. Sukelluspari Jani
R. kertoi hieman hymyilleensä krapulaista penetystäni katsellessaan.

Tykkilavetit
Reissun coolein sukellus tähän mennessä. Uskokaa tai älkää, mutta virtaava, kirkas vesi oli neliasteista pinnasta
pohjaan ja näkyvyyskin toistakymmentä metriä. Uponneet tykkilavetit olivat
hauskaa katsottavaa, samaten matkan
varrella nähty oranssin karvan peittämä kivimuodostelma, josta tuli mieleen ZZ Topin keikkarekvisiitta.

Eira
Tuulenhaltija oli torstaina puolellamme; sää tyyntyi ja pääsimme
reissun toiseksi syvimmälle kohteelle peilityynessä säässä. Lainatuplien
helium-jämille tuli nyt hyvää käyttöä.
Painuimme Pekan kanssa aamulla aaltoihin kahdella dekokaasulla lastattuna. Kiersimme kansitasolla, pyörimme
ympäri brygaa ja komentosiltaa, tupla-18:t selässä navigointimanööverit
olivat sujuvia kuin supertankkerilla
Kolera-altaassa.

Hyvä ruoka, parempi mieli, eikä kelikään
kismittänyt. Tapsa, Mawe, Sarla ja Jannu

Pinta-ajan kulusta piti huolen vasta
kuukausi sitten takuuhuollettu päävaloni, joka päätti olla taas vaihteeksi
syttymättä. Reiman kanssa lamppu
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VIIKKO ”ORBIITILLA” ...

Eiran varapotkuri

purettiin, virtoja mittailtiin sieltä ja
täältä. Kasaamisen jälkeen vastoin
kaikkia ennakko-odotuksia mokoma
syttyi ja se jätettiin vesisaaviin palamaan tunnin päästä alkavaa sukellusta silmälläpitäen.
Iltapäiväsukellukselle minun ja
Pekan mukaan liittyi Miku kameroineen. Alasmenomatkalla lamppuni
sammui itsekseen kolme kertaa. Sain
sen syttymään aina uudestaan. Alasmenoköyden päättyessä savupiipun
päälle mokoma ei inahtanutkaan. Kirposipa kirjoittajalta asian johdosta
kohtuullinen kuplaryöppu V-alkuisia
sanoja. Varavalo päälle ja menoksi.
Potkiskelimme perään ihmettelemään
ruoria ja varapotkuria, penetrointi jäi
tällä kertaa väliin. Olimme lähteneet
lähes tyynessä säässä ja 74 minuuttia
myöhemmin tuuli oli noussut tehden
laivaan kiipeämisestä melkoista jumppaa. Ilmeisesti kiroiluni alasmennessä
oli sen verran ruudikasta, että Esterikin heräsi päiväuniltaan.
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Pekka simputtaa

Lampun tarkempi tarkastelu osoitti, että polttimoa suojaava koeputki
oli haljennut ja ballastiin oli päässyt
vettä. Kallis sukellus siis, eikä mielialani ollut kovinkaan korkealla vielä
seuraavanakaan päivänä, vaikka illalla
kierrettiin Hangossa kolmekin eri ravintolaa.

Eggo
Tavallisesti järjettömän huonon näkyvyyden vaivaama kohde näytti parhaat puolensa, arviolta kuuden metrin
näkyvyydessä kyljelleen kellahtanutta alusta oli huomattavasti helpompi
tarkastella. 25 minuutin kierros Janin
kanssa, ei erityistä ilmoitettavaa. Lähes viikon tiiviin sukeltamisen jälkeen
huomasin, että tekniikka oli taas jonkin verran hioutunut. Noste pysyi aika
nätisti hanskassa eikä trimmissäkään

Laiva on todellakin lastattu... eikä kaikki edes
mahtunut kuvaan!

ollut valittamista. Jos sukelluspari
Jani väittää muuta, älkää uskoko.

Est
Matkalla kohti Porkkalaa pysähdyimme vielä pikapulahdukselle Estille. Sarlan jyrätessä myrskykäytävää
katsomaan vessanpönttöjä ja kylpyammetta kelluskelimme Janin kanssa
ulkopuolella. Rauhalliseen kierrokseen kului puolisen tuntia, jonka jälkeen lyhyet happidekot. Päätin ko-

keilla tällä reissulla kovasti suosittua
dekoajanvietettä, eli homoseksuaalista penetraatiosimulaatiota neopreeniehkäisyllä. Itsellä oli hauskaa, mutta
penetraation kiittämätön kohde tarjosi keskisormea. Illalla otimme Porkkalasta viisi tuoretta sukeltajaa ja kipeästi kaivattua lisähappea.

Sundsborg
Sundsborgin sukellus alkoi erittäin
hyvin, puolimatkassa alas argonipullosta kuului enää ”tuh” ja hylylle ehdittäessä olin varsin vakuumipakattu.
Lyhyen viittomisen jälkeen sain Ton-
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VIIKKO ”ORBIITILLA” ...
tin Jarin ymmärtämään mikä miehellä
on hätänä ja hän kaivoi vasemmassa
alentajassa varalla pitämäni pukuletkun käyttöön. Itse sukelluksesta ei jäänyt oikein muuta mieleen, kuin poikkeuksellisen huono näkyvyys.

Klaus Oldendorff
Säätiedotus lupasi tuuleksi viittä
metriä sekunnissa, mutta nopeasti
muodostuvat mainingit antoivat aihetta epäillä kymmentä sekuntimetriä.
Kaikesta huolimatta veteen päätettiin
mennä. Ensimmäisenä lähtijänä sain
kunnian viedä köyden sadan metrin
päässä pomppivalle poijulle. Kymmenen minuutin ponnistelun jälkeen
homma oli hoidettu ja puuskutin kuin
höyryveturi, myös selkäkaasua oli kulunut kiitettävästi. Kelin röykkyisyyden takia hengityksen tasailuun ei ollut mahdollisuuksia, vaan painuimme
Jarin ja Katrin kanssa alas saman tien.
Näkyvyys oli huonontunut hieman
tiistaista. Kiertelimme konehuoneet
ja ruumat, kunnes Katri näytti ”vilu!”
-merkin muutamaa minuuttia ennen
sovittua nousuaikaa ja lähdimme ylös.
Aallokon voimistumisen tunsi selvästi
etapeissa, onneksi kärsittävänä oli vain
10 minuutin stop-and-go. Kannelle
kivuttiin merisairauden ensioireiden
vihertäminä, eikä kenelläkään ollut
vastaansanottavaa kun kippari käänsi
reippaasti keikkuvan kipon kohti suojaisempia vesiä.
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Kurssisukellus
Lauantain kolmannella sukelluksella
Mawe teetti minulla, Katrilla ja Jarilla
meneillään olevan NAUI Advanced
Nitrox-Decompression
Procedures
kurssipaketin harjoitteita. Dekopullon käsittely sokkona meni kohdaltani
ok, eikä puhaltavan annostajan kanssa
dekoilukaan tuntunut mahdottomalta.
Klasu-voimistelun kehitämä tympeä
päänsärkykin korjaantui onneksi saunalla ja saunajuomalla.

Hval
Sunnuntain rasvatyynessä auringonpaisteessa halukkaat saivat sukeltaa vielä Hvalille Helsingin edustalla.
Joku salaperäinen lauantai-yö -virus
oli karsinut sukeltajien määrän kolmanneksella, joten operaatio vedettiin
läpi reilussa tunnissa. Näkyvyys kuulemma parin metrin luokkaa.

Lopuksi
Viikko oli kaikin puolin onnistunut.
Kymmenen lähtijää oli oikein sopiva
määrä alkuviikon sukelluksiin, mutta
viidentoista kanssakin homma sujui
hyvin. Moni julkitoi toiveensa siitä,
että Orbiitin kannelle järjestyisi lisää
tilaa ja penkkejä pukemista varten.
Pienillä muutoksilla homma olisi täysin toteuttamiskelpoinen. Osa porukasta jäi vielä laivalle samana iltana
starttaavaa TaUrsun viikon mittaista
Viron reissua varten ja täpötäyden
auton keulan kääntyessä kohti kotia
olo oli haikea. Putte-possun nimipäivälaulua mukaellen: ”... oi jospa oisin
saanut olla mukana!”

Yllä: Porkkalan satamassa
Alla: Illat kuluivat grillaten ja chillaten

Yllä: Jani tietää, kuka toi tekniikkasukelluksen
Suomeen. Alla: Helsinki häämöttää
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IANTD Cavern - osa II
Varavalot peliin
Kurssin loppuosa
lykkääntyi kesäkuulle
jäiden lähdön
sotkettua aikaisemman
hyvän näkyvyyden
purkkihernekeitoksi.
Tauon aikana ehdimme
hieman sulatella
teoriamateriaaleja
ja käydä Ojamolla ja
Kaatialassa hieman
harjoittelemassa
opittuja taitoja.
Teksti: Jopi

S

unnuntaina 11.6. loikkasimme kirkkaaseen veteen
ja jatkoimme harjoituksia - seuraavana tehtävänä tulla
luolan perältä ulos kaasua parin
kanssa jakaen. Harjoite sujui
omasta mielestäni mallikelpoisesti. Muistelen kyllä ajatelleeni
Pekan roikkuessa pitkässäletkussani kiinni, että tätä hommaa ei voi harjoitella kylliksi.
Vaikka kaasunhallinnna kolmasosasääntö antaakin pelivaraa,
tositilanteessa on kaasunjaossa
toimittava ripeästi ja kylmäpäisesti. Jos kaasuasi jakava kaveri
alkaa puuskuttaa” tai ulos-uintivauhti hidastuu sisääntulosta,
kaasu loppuu molemmilta ennen
suuaukkoa.
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Lyhyen pinta-ajan ja palautteen jälkeen oli vuorossa päivän toinen harjoite - varavalo-exit. Vedimme 40-50
metrisen linen luolan perälle jonka
jälkeen kaikki sammuttivat päävalonsa ja siirtyivät varavalolle. Tehokkaan
hid-lampun sammumisen aiheuttama
pimeys oli täydellinen, eikä muutaman
voltin hehkulampulla säkkipimeyttä
juuri torjuttu. Varavalo riittää kuitenkin linen seuraamiseen ja kommunikointiin. Puolimatkassa Peik pölli
kummaltakin varavalon kädestä, joten
kakkos-varalampunkin toimivuus tuli
testattua tositilanteessa.

Narutusta
Illan vaihtuessa yöksi naapurimökkiläisillä riitti ihmettelemistä. Sinisessä suviyössä kaksi aikuista miestä
ryntäilee edestakaisin pipo silmillä
seuraten tuntoaistin varassa pihanäreikköön vedettyä mutkittelevaa opaslankaa kolmannen hiipiessä ympärillä
tekemässä kaikenlaista jekkua. Harjoituksen tarkoitus oli antaa esimakua seuraavan aamun viimeisestä cavern-harjoitteesta eli pimeä-exitistä.
Kuivalla maalla tehtynä harjoitus oli
painajaismainen. Juuri kun mielestäsi
olet menossa oikeaan suuntaan, edessä
on väärin päin kiinnitettyjä luolanuo-

lia, pyykkipoikia, risteäviä opasnaruja,
samaan paikkaan tehtyjä ylimääräisiä
tie-offeja. Harjoituksen opetus: luota vain itseesi, älä toisten vetämiin
opasnaruihin - ellet tiedä miten ne
on vedetty - äläkä IKINÄ anna periksi hätätilanteessa. Kurssimateriaalissa
tästä oli valaiseva esimerkki: kokematon luolasukeltaja eksyi luolastoon,
kirjoitti wet-notesiinsa riipaisevan
anteeksipyyntökirjeen perheelleen ja
hukkui. Runoiluun kuluneen ajan olisi
voinut käyttää pelastautumiseen. Positiivinen esimerkki periksiantamattomuudesta: luolasukeltaja eksyy n. 300
metrin päässä suuaukolta. Kulutettuaan kaasuvarastonsa vaarallisen vähiin hän löytää ulosmenoreitille, mutta
selkäkaasu loppuu kesken. Hengitystä
pidättäen ja hammasta purren mies
ui toistasataa jalkaa sisääntuloreitillä
odottavalle decopullolleen ja selviää
ulos.

Pimeydessä
Ruhtinaallisen viiden tunnin yöunen jälkeen vuorossa puuronkeittoa
puoli seitsemältä ja valmistautuminen veteenmenoon. Uinti luolan perälle, ok-merkkien vaihto ja kaikki
valot pois. Pimeys iski kuin metrinen
halko. Käsi opasnarulle. Lyhyt hapuilu, missä kaveri? Kiinni käsivarresta,
puristusmerkki ”eteenpäin!” Lähdemme uimaan reipasta vauhtia. Ainoat
aistihavainnot kuplien tasaisen pulputuksen lisäksi ovat kellotaulun kiiluvat
fosforipisteet, tasainen vinkuna kireän

opasnarun hangatessa Pekan rukkasta
vasten sekä oman sydämen syke. Ihmeellistä kyllä oloni on rauhallinen.
Saavumme ensimmäiseen tie-offiin.
Hetken tunnustelun jälkeen jatkamme
matkaa nuoraa eteenpäin. Toinenkin
tie-off selvitetään. Yhtäkkiä kädessäni
on löysää spagettia. Ajattelen: ”nuora on irronnut sidonnasta” ja kiroan
hartaasti. Siitä huolimatta eteenpäin.
Eteneminen vaikeutuu huomattavasti. Irronneen nuoran seuraaminen on
todella vaikeaa. Vilahdus vihreää valoa jossain etuvasemmalla, tuo ei kuitenkaan ole meidän tulosuunnassamme, joten emme lähde seikkailemaan.
Muutaman minuutin päästä kulman
takaa vihreä aamunkoitto, olemme
parinkymmenen metrin päässä suuaukolta. Kättelen Pekkaa uidessani
ja katselen luolan pohjalla makaavaa
narusekasotkua. Nuora on irronnut
ensin yhdestä ja sen jälkeen toisestakin sidonnasta, vaikka sisääntullessa
käytimme runsaasti aikaa sen varmistamiseen että sidonnat ovat kunnollisia ja nuora kireä. Näemmä pimeässä
rymistellessämme olimme varoituksista huolimatta vetäneet narua liikaa.
Uimme takaisin melkoisen silttipilven
läpi hakemaan kelan luolan perältä ja
kapusimme vaihtamaan pullot päivän
viimeistä sukellusta varten.
KÄÄNNÄ...
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Intro To Cave ?
Päivän toinen sukellus antoi mahdollisuuden suorittaa ”Intro To Cave”
-taso. Uimme Peikin opastuksella kokonaan uuteen luolaan. Parinkymmenen metrin syvyydessä kiinnittäytyminen main-lineen ja sitä seuraten jyrkkä
kieleke kiertäen alaspäin viettävään
käytävään noin 35 metrin syvyydessä.
Maisema oli kaunis ja vesi lasinkirkasta. Kattoon vedetyn opasnuoran
seuraaminen oli tosin epämukavaa.
Paluumatkalla uimme kouluttajan
huolellisesti virittämään jekkuansaan,
emmekä ratkaisseet tilannetta oikein.
Siitä syystä kurssin kotiintuomisina oli
vain Cavern-kortti, mutta meille luvattiin että saamme syksymmällä käydä
suorittamassa ”Intro to Cave” -kokeen
uudestaan. Toisessa ryhmässä sukeltaneet Miku ja Anttilan Masa klaarasivat
sukelluksensa liput liehuen.

Kurssin anti
Sanonta ”Tieto lisää tuskaa” kuvaa
hyvin luolasukelluksen peruskurssia.
Mitä enemmän tiedät, tajuat, että a) et
tiedä etkä osaa vielä mitään b) se mitä
aikaisemmin luulit osaavasi, ei todennäköisesti olisi auttanut sinua vähääkään tositilanteessa. Päätin käyttää
vähintään seuraavan vuoden nyt opittujen taitojen harjaannuttamiseen ja
kokemuksen hankkimiseen ennen kuin

haaveilenkaan täysluola-kurssista. On
turha kiirehtiä rakentamaan taloa, jos
perustaa ei ole kunnolla valettu.
Kurssi oli ehdottomasti hintansa
väärti. Peik oli rento ja asiantunteva
opettaja, joka ei menettänyt hermojaan silloinkaan kun siihen olisi ehdottomasti ollut aihetta. Hän huomasi
harjoituksissa joka ikisen tekemämme
virheen ja osasi antaa rakentavan palautteen virheen korjaamiseksi. Nyt
ymmärrän paljon paremmin, miksi
opasnuoran vetäminen on tehtävä
huolellisesti ja miksi tiimin jokaisen
jäsenen on oltava koko ajan tarkkaavainen ja valpas - sen sijaan että antaisi ”kokeneemman kaverin” viedä itseään sukelluksella kuin pässiä narussa.
Viereisellä sivulla:
Öinen kuivaharjoitus pimeä-exitiä varten.
Ei heikkohermoisille

IANTD NORMOXIC TRIMIX & TECHNICAL DIVER-KURSSI
Reiman kanssa Inkooseen ja pakkauduimme kuuntelemaan teorialuentoa
Jonen mielenkiintoiseen autotalliin.
Kävimme läpi ihan käytännön juttuja
ja tietysti teoriaa dekompressiotekniikasta ja -tieteestä, fysiologiasta, hapen
käytöstä ja käsittelystä, erilaisia riskejä, ongelmia ja onnettomuuksia sekä
sukeltamisen asennetta. Luennointia
ja keskusteluja jatkoimme läpi koko
perjantain ja kotiinviemisiksi saimme
tentit, jotka piti väsätä kevään aikana.

SULKEISIA

Takana onnistunut kurssisukellus ”Gordyille” 57 metriin. Kertooko Janne Pihlajaniemen käsimerkki a) dekoja minuutti b) Lordi voitti Euroviisut vai c) Heliumin edut ovat kiistattomat!

Teksti: Anne
Kuvat: Vilho

Niinpä viime syksynä aloin tiedustella
sukelluskouluttaja Piispasen Jounilta,
josko hän olisi halukas ottamaan minut seoskaasusukeltamisen rankkaan
kouluun. Tampereelta löytyi kaveriksi
Pihlajaniemen Janne. Muita kurssilaisia olivat pääkaupunkiseudun seutua
edustavat Vilho Järvinen, Kari Meriläinen ja Marko Hursti.

sia alkoi tulla ajankohtaiseksi,
kun olin saanut Advanced Nitrox
kurssin suoritettua ja hieman lisää kokemusta dekokaasujen käytöstä.

Kurssi aloitettiin kevään lumisissa
maisemissa. Huristelimme raikkaana
maaliskuisena perjantaiaamupäivänä
Jannen ja apukouluttajana toimineen

Seoskaasusukeltaminen on yleistynyt
hurjasti viime vuosina Suomessa. Itsekin olen saanut kuulla asiasta melkein
koko sukellusurani ajan, joten ei ihme
että AIHE on alkanut kiinnostamaan.

A

Pg=Fg*P

EAD=[FN2(.74)*depth+10/0.79]

Sunnuntai oli pyhitetty täysin kahdelle ryynäysdyykille Kiskon kaivoksessa. Kaivosta peittänyt jää ollut
vieläkään sulanut, joten sukellukset
tehtiin jään alla. Ensimmäisellä sukelluksella käytiin läpi linen seuraamista, kaasunjakoa, tiimityöskentelyä,
tasapainotusta, venttiiliharjoituksia,
dekopullojen käyttöä ym. Toisella
sukelluksella tehtiin simuloitu dekosukellus kaasunvaihtoineen ja Jonen
opettaman nousuprofiilia noudattaen.
Itse totesin kahden metrin syvyydessä
otsa- ja poskionteloiden vihloivat sen
verran, että leikki piti jättää kesken
omalta osaltani. Päiden pulpahtaessa
pintaan alkoi lähes välittömästi ankara palaute. Kurssipalautteen jälkeen
saimme korvat punaisina lähteä kotia
kohti.

END=[Target END+10*0.79/depth+10]

Pg=Fg*P

Jonen opettama, mielestäni erittäin
turvallinen nousutapa perustuu nousunopeuksiin, huolelliseen tiimityöskentelyyn ja hyvään tasapainotukseen.
Nousunopeus on 6m/min 60 metrin
syvyydestä ylöspäin. Tätä syvemmällä
voi käyttää 10m/min nousunopeutta.
21 metrin jälkeen nousunopeutena
pidetään 3/min ja kuudesta metristä ylöspäin nousunopeus on 1m/min.
Nopeus siis hidastuu pintaan päin tullessa ja viimeiset 6 metriä saattavat
aluksi tuntua tuskastuttavan hitaalta.
Nousuprofiiliin lisätään vielä tarvittavat dekot ja deepstopit. Profiilien laskemiseen käytimme V-planner -ohjelmaa, joka perustuu VBM-B (Varying
Permeability Model) malliin.

TIIMITYÖSKENTELYÄ
Nousuprofiilin lisäksi tärkeänä lisänä oli tiimityöskentely. Nousua johtava määrää nousutahdin ja kaasunvaihdot. Nousu tehdään aina yhdessä ja
kaikkien tulisi nousta samaan tahtiin
ja olla samassa syvyydessä tasapainotettuina niin, että kaikki näkevät toisensa. Ongelmatilanteiden sattuessa
sukelluskaverit pystyvät näin reagoimaan tilanteeseen erittäin nopeasti.
Kaasunvaihto tehdään yksi kerrallaan,
niin että itse sekä sukelluskaverit näkevät, että hengität oikeaa kaasua oi-
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keassa syvyydessä ja että kaasua tulee.
Dekoajan mittaus aloitetaan vasta, kun
kaikki ovat saaneet kaasun vaihdettua.
Sukelluskavereista siis huolehditaan
koko sukelluksen ajan, eikä kukaan ei
jää pinnan alle yksin. Laskteutumisen
aikana tarkka kavereiden syynäys vähentää huomattavasti pohjalla ihmettelyä ”mihin hemmettiin se pari nyt
jäi”, kun kaveri vielä tasailee paineita
viidessä metrissä. Pohjalla sukelsimme luolasukellustyyliin peräkanaa.
Tämä on kätevä tapa pitää koko poppoo koossa ja kommunikoida kaikkien
kesken.
Vaikka Jonen opettama sukellustyyli vaikuttaa kovin tiukalta ja kurinalaiselta, se tuntuu siltä vain alussa. Kun
kaikki sukellukselle lähtevät tietävät
systeemin ja sukelluksen johtaja on
selkeästi määrätty, sukeltaminen on
hyvinkin leppoisaa hommaa. Turvallisuutta sukellukselle tämän sukellustyylin kautta saadaan kuitenkin paljon. Itselleni tämä nousuprofiili oli jo
tuttu, sillä olen sukeltanut lähes kaikki
syvemmät sukellukseni juuri Jonen
opettamalla tavalla. Erittäin motivoiva esimerkki sukelluskavereiden
huolehtimiseen ja tarkkailuun koko
sukelluksen aikana oli Jonen tarina
sukellusonnettomuudesta, jossa happimyrkytyksen saanut sukeltaja pelastui tiimityöskentelyn ansiosta.
Kevään aikana yritimme keksiä sopivia sukellusajankohtia trimix-sukelluksille ja minulle vielä häröilysukellukselle ennen kesälomasuunnitelmien

Pg=Fg*P

lukkoonlyömistä. Säätämisen jälkeen
päädyin uhraamaan seuran kesäleirin
ja suuntasimme juuri ja juuri flunssasta toipuneen Jannen ja Advanced Nitrox- kurssia suorittavan Tauschin Arin
kanssa perjantai-iltapäivänä 16.6. tuttuihin Kiskon maisemiin. Sukelsimme kaksi lyhykäistä dyykkiä, joista
ensimmäisellä teimme simuloiduin
deko-sukelluksen. Kaasunvaihdot ja
nousunopeuden pitäminen sujuivat
kohtuullisen hyvin. Toisella sukelluksella treenasimme venttiilirumbaa,
tiimityöskentelyä, ilmanjakoa, dekopoijun ampumista. Ne eivät menneet
ihan niin hyvin ja palautetta tuli. Lisää
treeniä!

kallion sisään. Vesi oli pohjalla todella
kirkasta, mikä oli todella hämmentävää tyypilliseen Ojamon pintavesinäkyvyyteen verrattuna. Ensimmäisellä
sukelluksella kävimme noin 45 metrin
syvyydessä, jossa tutustuimme syven-

jut, joka omalla kohdallani meni aivan
käteen. Sukelluksen jälkeen saimme
taas korvat punaisena kuunnella palautetta, josta voi päätellä vain yhtä
asiaa, lisää treeniä!

OJAMOLLE
Lauantaiaamusta kaikki änkesivät
innoissaan kurkistamaan tuttuun autotalliin. Ja siellähän ne odottivat,
trimixiä pullollaan olevat tuplat. Analysoimme kaasut ja heitimme rojut
autojen perään. Tuuli oli liian voimakas merelle lähtemiseksi, joten suunnistimme tutulle Lohjalla sijaitsevalle
Ojamon kaivoslammelle.
Kävimme sukelluksen läpi ja pistimme kamppeet niskaan. Teimme sukelluksen kaivoksen tutkintoluolaan, joka
oli kuin iso syvennys, jonka katto nousi viistosti suoraan pintaan asti. Valitsimme tämän kohteen, koska kaikilla
ei ollut luolakoulutusta. Syvennys ylettyi melkein 60 metrin syvyyteen ja sen
sisältä lähti lisää käytäviä pidemmälle

EAD=[FN2(.74)*depth+10/0.79]

Seoskaasusukellus vaatii pullon poikineen. Vasemmalta: H2O, O2, EANx 50. Toimitus arvelee
mustan pullon sisältävän ns. prekompressio-kaasua.

nyksen seinämiin ja sieltä lähtevään
luolan suuaukkoon. Nousun teimme
tutun proseduurin mukaisesti ja se
tuntuikin sujuvan jo kohtuu hyvin.
Nousun aikana ammuimme myös poi-

END=[Target END+10*0.79/depth+10]
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Lohjan keskustan ruokapalveluiden
hyödyntämisen ja pullotäytön jälkeen
teimme toisen sukelluksen. Sain johtaa
dyykin ja sukellusparinani oli Janne.
Sukellus tehtiin noin 50 metrin syvyy-
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nurkille. Sieltä jatkoimme matkaa
Inkoon satamaan Jonen kumiveneen
seuratessa perässä. Kumivene veteen
ja kaikkien sukelluskamat kumpparin
pohjalle nättiin riviin. Ja oli muuten
kuuma! Aurinko porotti kirkkaalta taivaalta ja keli oli lähes tyyni. Onneksi
Jonen kumpparin kyydissä noin 30
solmun nopeudessa tuuli vähän vilvoitti mustaan pukeutuneita sukeltajia.

KURSSIN PÄÄTÖSSUKELLUS

Janne ja Anne kertaavat suunnitelmansa kertaus ennen sukellusta ”Gordyille”

teen. Pohjalla kiersimme syvennyksen
ympäri seinämiä seuraten ja saimme
huomata toisen aivan syvennyksen
pohjalta lähtevän luolan suun. Syvennyksen pohjalla makaili myös pieni
puinen veneenraato ihmeteltävänä.
Sukellus eteni leppoisasti ja nousu sujui erittäin hyvin. Janne totteli nätisti
patistavia käsimerkkejäni ja saimme
tehtyä kaasunvaihdon todella ripeästi.
Vinkkinä kaasunvaihtoon: kannattaa
valmistautua ajoissa - eli tarpeeksi
ajoissa oikean dekokaasun regu kaulalle ja vielä ripeä tarkistus ennen ekaa
hönkäisyä. Oli todella mukavaa ja pal-
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kitsevaa saada palautteeksi kommentti: ”Todella upea sukellus!” Täytyy tosin huomata, että poijun ampumista ei
suoritettu.
Lauantai-ilta kului pizzan ja seuraavan päivän sukellussuunnutelman
merkeissä. Tiedustelin Inkoon säätiedustelupalvelusta tuulen voimakkuutta Suomenlahdella Inkoon edustalla.
Säämies lupailikin tyyntä keliä, joten
suunta merta kohti. Innosta kiljuen
pakkasimme kamat autoon ja kaahasimme Inkooseen tutun autotallin

EAD=[FN2(.74)*depth+10/0.79]

Sukelluskohteeksi kouluttajamme
oli valinnut upean venäläisen hävittäjä Gordyin, joka makasi oikein päin
pohjassa noin 55-57 metrin syvyydessä. Sain taas johtaa sukelluksen ja lähdimme Jannen ja Vilhon kanssa dekopullot kainalossa kolisten poijuköyttä
pitkin kohti syvyyksiä. Päästessämme
laivan komentosillan päälle näytti
Jone meille suuntaa kohti keulaa. Matkalla saimme ihastella keulatykkiä ja
kyljessä olevaa punaista tähtikuviota.
Kävimme ihastelemassa myös upeaa
ja hyvin terävää keulaa aivan pohjan
läheisyydessä. Komentosillan jälkeen
laivan rakenteita peittivät trooliverkot ja aivan takakannen läheisyydessä
löysimme vielä torpedoputket. Tämän
jälkeen suunnistimme takaisin nousuköydelle. Nousu sujui todella nätisti
ja pojat tottelivat oikein kiltisti käsimerkkejäni. Paluu pinnalle pisti kyllä
väkisinkin hymyn huuleen. Olipa upea
sukellus!

END=[Target END+10*0.79/depth+10]
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Pikainen kamojen kasaaminen takaisin kumiveneeseen ja pieni kumiveneen akkuremppa, jonka jälkeen huristelimme takaisin Inkoon satamaan.
Satamassa saimme vielä palautteen
sukelluksesta. ”Ihan tylsä sukellus” lausahdus kouluttajamme suusta sai
suupielet venymään yhä leveämmälle.
No tosin emme viimeiselläkään sukelluksella ampuneet sitä poijua. Kortin
siis saivat minun lisäkseni Vilho ja
Kari. Jannen kortti jäi vielä hyllylle
odottelemaan Advanced Nitrox -kurssin loppuun suorittamista. Mutta onnittelut kaikille hienosti suoritetusta
kurssista!

SUMMA SUMMARUM
Loppukommentteina täytyy sanoa,
että kurssi oli yllättävän mukava, kun
sitä aina kursseille lähtiessä odottaa
sitä pahinta. Uutta tuli sopivasti ja
sen omaksuminen oli kohtuu helppoa.
Nyt vaan tarvitaan hurjasti lisää treeniä, että saan tiedot ja taidot ängettyä
tuonne takaraivoon. Ja näin kurssin
käyneenä voin hyvillä mielin suositella muillekin seoskaasusukeltamisesta
kiinnostuneille Jonen kurssia.
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LOMAKOHTEENA
BONAIRE

Lennot varasimme netistä (www.
klm.com) samoin kuin majoituksen
ja auton (www.cocopalmgarden.com).
Sukelluksista sai 10 % alennuksen majapaikan nojalla Photo Tours Divers
nimisestä sukelluskeskuksesta (www.
dive-friends-bonaire.com).
Bonaire kuuluu Alankomaiden Antilleihin ja paikallinen valuutta on
Alankomaiden Antillien Guldeni (Netherlands Antillean Gulden/Florint,
ANG tai NAF) jonka kurssi on kiinteästi sidottu dollariin (1 USD = 1,77
ANG). Dollarit kelpaavat maksuvälineenä kaikkialla (paitsi 100 dollarin
setelit), mutta vaihtorahat yleensä saa
takaisin paikallisessa valuutassa. Englannin kielellä saarella pärjää hyvin,
ilmeisesti myös saksaa ja espanjaa puhutaan useimmissa paikoissa. Saaren
hallinnon virallinen kieli on kuitenkin
hollanti ja paikallisten äidinkieli papiamentu, jota ei muualla puhutakaan.
Papiamentu on saarella muodostumut
jonkinlaisena espanjan ja hollannin
sekoituksena.

Teksti ja kuvat: Jari Leppäkoski

T

ämä kesän sukellusloma
varattiin hyvissä ajoin
jo helmikuussa. Olimme
päättäneet tehdä parin viikon sukellusreissun kesällä, ja kohteen
piti alunperin olla Italia, josta
olemme kovasti pitäneet. Ajatus
oli lähteä matkaan autolla, mutta
laskettuamme yhteen lauttamak-

sut, polttoianeen, majoitukset ja
sukellukset, summa oli niin iso
että hurjastelu Euroopan halki
autolla ei enää houkutellutkaan.
Edullisten lentohintojen ja sukeltajalehden kehujen perustella
otimme kohteeksi Bonairen eteläisellä Karibianmerellä.

Ravintoloita saaren pääkaupungissa
Kralendjikissa löytyy joka lähtöön, joskaan kansainvälisiä pikaruokaketjuja
saarella ei ole (onneksi). Ravintoloiden etninen valikoima on erittäin runsas, mutta pienen kaupungin tapaan
ravintoloiden keittiöt menevät kiinni
melko aikaisin. Yösukelluksia suunniteltaessa kannattaa ottaa huomioon,
että ruokaa on vaikea löytää iltakymmenen jälkeen.

Sukeltaminen Bonairessa poikkeaa
suuresti muista tuntemistamme ulkomaan sukelluskohteista. Saarella on
noin 60 merkittyä virallista sukelluskohdetta ja viereisellä Klein Bonairen
saarella 20 lisää. Noin 40 Bonairen
sukelluskohteeseen pääsee rannalta
ja aivan rannan läheisyyteen pääsee
autolla. Omaehtoinen rantasukeltaminen onkin tavallisin tapa sukeltaa
Bonairessa. Klein Bonairen sukelluskohteet sen sijaan ovat kaikki venesukelluskohteita ja sinne sukelluksia
järjestävät useat sukelluskeskukset.

Oheiseen karttaan on merkitty kohteet, joilla sukelsimme. Vajaan kahden viikon matkamme aikana teimme
20 sukellusta karttaan merkityillä 16
kohteella. Kaikki sukeltamamme kohteet olivat aloitteleville sukeltajalle
sopivia, joten Paula ja Leo pystyivät
sukeltamaan kortituksensa rajojen
puitteissa. Riutoilla olikin eniten nähtävää alle 15 metrin syvyydessä, joten
emme tunteneet paljon menettävämme vaikka emme kovin syviä sukelluksia päässetkään tekemään.

Kalasto oli runsasta ja melko monipuolista, havaintoja haista haista
emme saaneet. Suurimpia kaloja olivat isot barracudat ja tarponit. Myös
yhden piikkirauskun ruokailua seurasimme pitkähkön ajan ja jokunen
merikilpikonnakin nähtiin. Klein
Bonairen puolella teimme vain kaksi sukellusta, emmekä siellä nähneet
mitään mitä ei olisi rantasukelluksilla
ollut nähtävissä.
Kaikkiaan matka oli hyvin onnistunut ja Bonaire vastasi sukelluskohteena hyvin korkeisiin ennakko-odotuksiimme, voimme suositella muillekin.

Bonairen koralliriutat ovat erittäin
ehjiä, koska riutat ovat olleet suojeltuja käytännössä koko sen ajan kun Bonairella on turisteja vieraillut. Saaren
eri osissa riuttat ovat hieman erilaisia.
Lounaisrannikolla on pitkä kaksoisriuttajärjestelmä joka muodostuu pääasiassa kovista koralleista. Kaksoisriutan eteläpuolella riuttaa hallitsevat
pehmeät korallit ja sienet. Myös aivan
saaren pohjoisosan riutoilla on paljon
pehmeää korallia. Luoteisrannikon
riutta on yksinkertainen, paikoitellen
melko jyrkkä rinne ja täälläkin kovat
korallit ovat yleisimpiä.

Kippari Peter puhuu kohtuullista
englantia ja ymmärtää Suomea melko hyvin suomalaisen isänsä ansiosta. Ruoka oli hyvää perussettiä ja sukellukset sai tehdä ns. omaan tahtiin.
SVD tekee reissuja ympäri vuoden,
mutta ajaa charteria ainoastaan kesäkaudella, keskittyen talvikaudella reissaamaan kaveriporukalla.

U-BÅTSMASSAKERN
Matkakuumeen laukaisi
Snorkkelista luettu
juttu Gotlannin
eteläpuolella köllivästä
hylkykeskittymästä. Vuonna
1915 yksi englantilainen
sukellusvene upotti
päivässä neljä Saksaan
rautamalmia kuljettanutta
rahtilaivaa ja vahingoitti
viidettä. Vasta 1990luvulla löydetyillä
hylyillä sukeltavaneet
raportoivat hulvattomista
vaakanäkyvyyksistä.
Teksti ja kuvat: Jopi

Kävin Massakernilla su 2.7. tekemässä kaksi sukellusta SS Nicomedialle.
Kyydin antoi Skandinavian Vrakdykning, jota voin suositella lämpimästi.
Toinen alueella toimiva operaattori
on Kalmarin Octopusdiving, mutta he
vaativat vähintään kahdeksan lähtijää.
Asiat saatiin sovittua sähköpostilla todella nopeasti, vastaus ensimmäiseen
tiedusteluun tuli tunnissa. Ajoimme
Tukholmasta Sandhamniin edellisenä illalla, saimme sapuskat ja yösijan
paatilla ja aamulla kohteelle n. 1.5 tunnin ajo.
Tukialuksena toimii entinen miinanraivaaja M24, johon mahtuu 8-10
sukeltajaa. Laivalla on mukana hapet
ja helikat sekä oma kompura johon oli
kytketty iso 300 bar varastosäiliö. En

”Stora M” eli entinen miinanraivaaja M24

ollut uskoa silmiäni, kun ekan sukelluksen jäljiltä puolikkaat tuplat täyttyivät parissa minuutissa. Sukellusparikseni [lapsenvahdikseni] oli laitettu
ruotsalainen luolasukeltaja Nicke, joka
kyseli kovasti Montolan luolista.

Kapteeni Peter briifaamassa

Näkyvyys oli tällä odotettua vähän huonompi, sellaista 10-15 metrin
luokkaa. Nicomedia on hulvattoman
kokoinen hylky, jossa penetroiminen

Michel Tagliati. Leppoisa repemies, pätevä
VA-kuvaaja sekä intohimoinen hylkysukeltaja.

on helppoa, ainoastaan konehuoneessa tuli vähän ahtaampaa. Skootteri
olisi ollut kova sana. Runko on muuten kohtuullisen ehjä, mutta kansitasot ovat paikoitellen antaneet periksi.
Perä on räjähdyksen vahingoittama ja
potkuriakseli sojottaa ahterista massiivisena. Sukelluksen jälkeen naureskelimme Nicken kanssa sille, että ennen
sukellusta sovimme ”kierrellään hylky
ulkopuolelta ja jos lopussa ehditään,
kurkistetaan vähän sisälle”. Runtimen juostessa kymmenen minuutin
kohdalla molempin varusteita peitti jo
melkoinen ruostekerros.

Sukellusparini Nicke S.

Hintaa kahdelle sukellukselleni,
kahden hengen yöpymiselle, ruoille
sekä avovaimon kansipaikalle ja t-paidalle tuli 1.350 SEK. Ei varsin ilmaista,
mutta hinta-laatusuhde oli mielestäni
kohdallaan. M24 ajaa muuallekin,
mm. General Von Steubenille. Reissulla mukana ollut ruotsalainen rebesukeltaja-valokuvaaja [mm. Wreck Diving Magazine] Michel Tagliati kertoi
vaikuttavia juttuja tuosta hylystä. Venäläinen sukellusvene upotti vuonna
1944 pakolaisia ja haavoittuneita saksalaisia sotilaita kuljettaneen sairaalalaivan Puolan rannikolle. Noin 5.000:
sta matkustajasta vain reilut 500 pelastettiin.

Langeland, Tanska

T

klo 15, vene olla toinen satama”. Tässä
vaiheessa teki mieli jo sanoa että ”hjyvästi” mutta toinen vaihtoehto olisi ollut alennusmyynnit avovaimon kanssa
- joten nielin kiukkuni.

anskassa, pitkulaisella Langelandin saarella toimii vain yksi sukelluskeskus Dykkercenter Langeland,
Pikkuiseen ribiin ahtautui lisäkseni
jonka ammattimaisuudesta voi olla kaksi juuttia märkäpukuineen ja sinkmontaa mieltä. Olin jo alustavasti va- kupulloineen, joita suuresti huvitti
raillut reissua
kuivapuvusja soitin pari
sa
hikoileva
päivää ennen
habitukseni.
h-hetkeä. IsänKohteina oli
tä lupasi palata
kaksi
sodan
puolen tunnin
loppupuolelpäästä asiaan.
la uponnutta
Soitin kolmen
tanskalaista
tunnin päästä
torpedovenettakaisin, kun
tä max 10 m
kyllästyin odotsyvyydessä,
telemaan. ”Joo,
joten
täyttä
mennä keskituplasettiä keviikko klo 14
vyemmälläkin
tekee hjuksi suvarustukselkelus. Kun sinä
la olisi EHKÄ
tulla Svendborg
pärjännyt,
silta, sinä näke
eikä
Weezle
satama meidän
Extreme Plus
gummibot”.
olisi ollut täySelvä. Ei siellä
sin välttämäsatamassa sittön. ”Muista
ten ollutkaan
alennusmyynkuin 39 muuta
nit”, ja toinen
gummibotia.
Tykkijulli ojentaa ”Museum Langelandsfjortissa”.
kahden
litran
vesipullo auki.
Soittelin seuraaavana aamuna, ky- Hellettä oli vaatimattomat 32 astetta,
syäkseni tarkempia ohjeita, kukaan ei aurinko kärvensi suoraan zeniitistä.
vastaa. Parin tunnin yrittelyn jälkeen Pee-valve oli jatkuvassa käytössä.
ajan liikkeelle, siellä istutaan kahvilla.
”Hjåå, me tekekin kaksi matala sukelus
Ensimmäinen ajatus veteen mols-

kahtaessa oli ”voi v...”. Näkyvyys kuin
Teiskojärvessä heinäkuussa. Tomin ja
Larsin mentyä edeltä se vähäkin näkyvyys oli kadonnut hillittömän silttimyrskyyn. Uiskentelin aikani ja huomasin diggailevani, vesikin kirkastui.
”Hitto, olet yksiksesi, kaasua on vaikka
maailman tappiin, ei tarvitse suorittaa mitään, ei murehtia dekoista, vesi
+16C ja kerrankin on aikaa kurkkia hylyn joka ikiseen koloon ajan kaikessa
rauhassa.” 1945 uponnut torpedovene oli jo aika pahoin hajonnut, mutta
kuhisi elämää, etenkin merivuokkoja
ja rapuja. Vietin varmaan kymmenen
minsaa katselemalla kahden ravun
painiottelua ja lyömällä vetoa matsin
lopputuloksesta [suosikkini hävisi].
Jälkimmäisellä sukelluksella toisesta samanlaisesta torpedopaatista löytyi ns. toimiva torpedolaukaisin. Yli 60
vuoden likoamisesta huolimatta kaikki
vivut, luukut ja namiskuukkelit toimivat kuin vene olisi uponnut eilen. Harmi kun en löytänyt yhtään ammuksia.

Samoilla vesillä olisi paljon mielenkiintoisempiakin kohteita, nähtäväksi
jää tuleeko ensi kesänä käytettyä Eigilin palveluita, vai palkkaanko jonkun
paikallisen kalastajan ajamaan esimerkiksi ”Dr Eichelbaumille”. Huomattavasti houkuttelevammalta ja tek-ystävämmiseltä vaikutti Havgus-tukialus,
mutta tämän heinäkuun he olivat kiinni merentutkimusprojektissa.

Museoitu tanskalainen
dieselsukellusvene ”Spingeren”

www.cortex.se - Michel Tagliatin VA-sivusto
www.m24.nu - Skandinavisk Vrakdykning
www.octopusdykcenter.se - Kalmarilainen operaattori, joka ajaa mm. U-båtsmassakernille.
Nitikkaa vain puhtaisiin pulloihin. Päiväreissu 550 SEK / hlö. Minimi 8 lähtijää.
www.dykkercenterlandeland.dk - Langelandin ainoa sukellusoperaattori
www.vragguiden.dk - iso tanskalainen hylkytietokanta, näppärä kartta, Top-100-lista, kuvia
www.havgus.dk - lupaava tek-liveaboard-operaattori Grenaassa, Aarhusista koilliseen
www.klubbasen.dk/dykning/ - Kattava luettelo Tanskan sukellusseuroista yhteystietoineen
www.uboat.net - Kriegsmarinen U-veneet kohtaloineen ja uppoamispaikkoineen, artikkeleita
taktiikasta jne

KOULUTUSJAOS TIEDOTTAA
Reimari

Terveisiä Hauhon Iso-Roineelta. Vaikka vesi oli hyvin kirkasta, niin vedessä
ajelehti huomattava määrä jotain vaaleaa höttöä (levää?), joka imi tehokkaasti
kaiken valon mitä lamppu pystyi tarjoamaan. Alle 5 m syvyydessä näki päivänvalolla ja +20m oli kuulemma taas kirkasta, mutta tämä välialue tuntui aikamoiselta puurolta. Pitää käydä syksyllä vesien viilennettyä, katsastamassa paikka uudestaan. Toivottavasti silloin on myös vähemmän verkkoja järvessä.
Nyt mennään kesän kiihkeimmässä sukelluskaudessa. Sen lisäksi, että seuralaisille on tarjolla mm. toimintakalenteriin merkittyjä merireissuja, niin myös
rantavedet niin Norjassa kuin lähijärvissäkin ovat hyvin kansoitettuina sukeltajista. Tämän kesän laitesukelluksen jatko- ja syventävä jatkokursseista ovat
alkukesän leirit nyt hoidettu. Kursseihin liittyviä sukelluksia hoidetaan eteenpäin mm. elokuun merireissuilla, niin matala, kuin keskisyvilläkin. Kurssit ovat
edenneet oikein mukavasti.

Meillä tämä ilmenee siten, että sukereissujen järjestämisen ovat hyvin usein
hoitaneet kouluttajat, joilla on kädet täynnä tekemistä muutenkin. Tai sitten
vasta P2-tasoiset sukeltajat, joilta - ainakin nimellisesti - ovat puuttuneet tarvittavat taidot asian organisoimiseen. Kerta kaikkiaan P3-tasoisia sukeltajia ei
vaan ole ollut tarpeeksi.
Nyt on vakavasti mietitty uusia rajoja kurssille osallistumiselle - alin mahdollinen on käsittääkseni 60 sukellusta. Tarkoitus olisi, että kurssille tultaisiin 2-3
vuoden aktiivisen harrastamisen jälkeen, eli heti kun perussukeltaminen sujuu
hyvin ja kykenee siirtymään lajissa seuraavalle tasolle.
Ehkäpä jo ensi vuonna ns. kokeneen sukeltajan taitoja ei enää tarvitse hankkia omin päin hakkaamalla päätä Kaukajärven uppotukkiin, vaan voi osallistua
sopivassa vaiheessa uraa Laitesukelluksen Syventävälle Jatkokurssilla, jossa
uusia asioita voi harjoitella ohjatusti kouluttajan johdolla.

Uusitusta Laitesukelluksen Syventävävästä Jatkokurssista vielä:
Suketerveisin Reimari
Vanhassa P3-kurssi keskittyi pääasiassa sukellustoiminnan johtamiseen,
kurssiin kuului vain neljä sukellusta (suunnistus, etsintä, pelastaminen ja syväsukellus). Uudessa versiossa sukellusten määrä on nostettu kahdeksaan, joista
vain osa on pakollisia teemoja (uusina asioina sukeltaminen rajoitetussa näkyvyydessä sekä syväsukellusten määrä on nostettu kahteen). Lisäksi on valittava
muutama vapaavalintainen teema - riippuen seuran toiminnasta ja olosuhteista
(esim. hylkysukellus, sukeltaminen veneestä jne). Tarkoitus onkin nostaa kurssilaisen osaaminen kertaheitolla pykälää korkeammalle.
Aikaisemmassa P3-kurssin spekseissä oli minimisukellusmääräksi määrätty
100 sukellusta, joka on huomattavasti enemmän kuin mitä CMAS -standardissa
sanotaan. Syyksi on aina sanottu Suomen vaativia olosuhteita - ontuva perustelu! Tämä on johtanut siihen, että P3-kurssille on hakeutunut ainoastaan kouluttajan urasta haaveilevia - hekin vasta siinä vaiheessa, kun he ovat valmiiksi ns.
kokeneita sukeltajia - eli he eivät ole oppineet sukeltamisesta kurssilla käytännössä mitään. Ongelma on sama kaikkialla Suomessa.
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JOS VASTAANOTTAJAA EI TAVOITETA,
PALAUTUS OSOITTEESEEN:
Ville Viljanmaa
Sahanteränkatu 1 C 27
33230 Tampere
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