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Ruskealan marmorikaivos
SEURAREISSUT
SYVÄREISSU ”ORBIITILLA”
SUOMENLAHDEN MATALAT

KOULUTUSUUTISET | NORPPAJAOS

PUHEENJOHTAJALTA
Jari Leppäkoski
Tervehdys sukeltajat!

NORPPA-ASIAA
Laura
Heippa Norpat!

Talvi taitaa taas olla tulossa ja innokkaimpia talvisukeltajia lukuunottamatta
toiminta hieman hiljenee. Syyskokous ja pikkujoulut ovat vielä edessä ja jälleen
kerran toivoisin näkeväni paljon sekä vanhempia että uudempia seuralaisia molemmissa tilaisuuksissa. Syyskokouksen tärkeimmät tehtävät ovat seuran ensivuoden talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksyminen ja uuden hallituksen valitseminen. Tulkaa vaikuttamaan seuran asoihin!
Seuran syyskokous järjestetään perinteiseen tapaan Kalevan uimahallin kerhohuoneella, lauantaina 9.12.2006. Varsinainen kokouskutsu on toisaalla tässä
lehdessä, samoin kuin kutsu seuran pikkujouluun.

Kausi alkaa olla jo yli puolessa välissä. Jälleen kerran en voi muuta kuin olla
tyytyväinen: kaikki on mennyt ainakin näin ohjaajan näkökulmasta hienosti!
Uudet norpat ovat edistyneet valtavasti ja ovat ennen kaikkea ottaneet oman
paikkansa ryhmissä. Muutama viikko sitten oli hiukan norppakatoa, ja yhdistimme sillä kertaa Silakkaryhmän Muikkuihin, ja he pärjäsivät tosi hyvin isompien seassa! On kivaa huomata, että vaikka joskus tulee vähän yllättäviä suunnitelmien muutoksia ja esimerkiksi ohjaajien puuttumisen vuoksi on jouduttu
tekemään erityisjärjestelyjä, niin aina norpat ovat innolla mukana eikä nurinaa
ole kuulunut. Joonaksen luotsaama Kampela-ryhmä - meidän konkarit - on
myös harjoitellut todella ahkerasti ja tulokset näkyvät. Enää en lähtisi itsekään
kisaamaan heitä vastaan :)

Syysterveisin, Jari
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Tätä kirjoittaessa odotan innolla Kirkkonummen norpparallia, johon onkin
lähdössä taas huima joukko: 17 norppaa ja 2 ohjaajaa! Reissusta tullee juttua
sitten seuraavaan O-renkaaseen. Loppukaudella ohjelmassa on vielä esimerkiksi räpyläuinnin teemakerta 12.11., kun Timo Suominen räpyläuintivaliokunnasta tulee pitämään meille harkkoja. Lähdetään loppukaudesta myös pelaamaan
sulkapalloa, mikäli saamme aikataulut sopimaan. Pikkujoulut ovat 10.12. kuten
sovittu.
Muuten en voi sanoa muuta kuin kiitos kaikille kaudesta tähän asti ja jatketaanhan samaan malliin! Nähdään hallilla!
Terkuin Laura
laura.torkkeli@sukeltaja.fi
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lentajan, vippiletkun...” totesi Reima.
Katsoin Reimaa hölmistyneenä. ”Ei
kun mä luulin, että sä tuot ne...” vastasin.

SyvÄreissu

R

eissua edeltävänä keskiviikkona täyttelimme koko illan porukan pulloja trimixillä Kammiollav. Saatuamme urakan päätökseen
lastasimme Reiman pakettiautoon
julmetun määrän tavaraa: happea,
kompressori, köyttä yms. tarpeellista.
Kantaessani NS-filtteriä ja happialentajaa autoon Reima tokaisi, ettei niitä
oteta vielä kyytiin. ”Perjantaina vasta,
kun lähdemme ajamaan kohti Sompasaarta.”

logistiikkaHUOLia
Pluraan suunnitellun
luolasukellusreissun
peruunnuttua mielenkiinto
kohdistui Vaittisen Pekan
järjestämään syväreissuun,
Kohteiksi oli suunniteltu
miinalaiva Königin Luise ja
höyrylaiva Jut’n Feldtmann.
Säänhaltijalla oli kuitenkin
muita suunnitelmia ...

Saavuimme kalasatamaan ensimmäisten joukossa. Aluksen lastaaminen sujui rutiinilla. Kiinnittelimme
happipullot ja virittelimme kompuran
paikallen. Kohta Orbiitin keula olikin
jo suunnattu kohti merta. Oman porukan lisäksi mukana oli muutamia
vanhoja ja uusia tuttavuuksia pääkaupunkiseudulta.
Istuessamme alkubriifissä aika tuntui pysähtyvän: ”Happea pitäisi riittää
kaikille ja Miku toi mukanaan happia-

Ilmeemme olisi pitänyt ikuistaa, harmi ettei kukaan ottanut valokuvaa. Totesimme olevamme jo hyvän matkaa
merellä, kansi täynnä happea, muttei
mitään millä se saadaan pullosta pois.
Ilmiselvä kommunikaatiohäiriö keskiviikkoisessa lastauksessa. Olimme
väsyneitä ja kello oli paljon, muuta selitystä en keksi.
Hetken kiivaan keskustelun ja muutaman toivottoman puhelinsoiton jälkeen lupauduin hakemaan puuttuvat
välineet Tampereelta. Olihan tavaroiden tuominen alunperin ollut minun
vastuullani. Orbiit kääntyi ympäri ja
hetken päästä morjestelimme taas
Suomenlinnaa.
Marko lupautui onneksi kaveriksi, ettei minun tarvitsisi ajella yksin.
Rannassa juttu jo nauratti. Sovimme
tapaamisen Porkkalaan. Orbiit lähti takaisin merelle ja me kaasutimme
kohti Tamperetta. Ilta kului rattoisasti
ratin takana Helsinki - Tampere moottoritiellä.
Alunperin meidän piti sukeltaa jo
perjantaina Jut´n Feldtmannin hylyllä. Kova tuuli ja merenkäynti pakottivat luopumaan suunnitelmasta. En siis
menettänyt ajeluni aikana sukelluksellisesti mitään. Saavuimme Porkkalaan
puolenyön aikoihin. Hetken huhuilun

Teksti ja kuvat: Mikael Tyven
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ja väänsi monimutkaisia sukellussuunnitelmia. Masennus iski jälleen
kohteen päällä: ei poijua ja meri velloo
varsin ikävästi. Pitkän harkinnan jälkeen kukaan ei halua sukeltaa. Terve
järki onneksi voitti, ei sääolosuhteille
olisi mitään mahtanut.

SyvÄreissu...
jälkeen Pekka ja Rasa meloivat hakemaan meitä Orbiitille. Ilmassa oli melkoista sotilasoperaation tuntua: Orbiit
ankkurissa parin sadan metrin päässä
rannasta, laivan kirkkaat valonheittimet viistivät vedenpintaa pilkkopimeässä yössä ja kaksi kuivapukuihin
sonnustautunutta sankaria meloi kumiveneellä kohti rantaa otsalampun
hohteessa. Kaikki muut olivat jo nukkumassa, joten kömmin yöpuulle palkittuani ensin itseni kylmällä oluella.

”PITÄIS PÄÄSTÄ PENETTÄÄN!”
Aamu alkoi ankeasti. Oli selvää, ettemme pääse aiotuille kohteille kovan
tuulen ja aallokon vuoksi. Ennakkokohteet ”Wasa” ja ”Sundsborg” olivat poissa pelistä. Pienen arpomisen
jälkeen suunnistimme yhteisellä päätöksellä kohti ”s/s Estiä”. Sukellustoiminta pääsi varsinaisesti alkamaan
vasta puolen päivän aikoihin.
Oman sukellusvuoron tullessa hyppäsin Pekan ja Markon kanssa veteen.
Oli mukavaa lähteä vetämään trimixillä ”Ekiä” ympäri; ajatukset kirkkaina
sameassa vedessä. Teimme varsin rutiininomaisen sukelluksen. Pudotimme köyttä pitkin alas ja kiersimme laivan rauhalliseen tahtiin vastapäivään
kiertäen. Kävimme katsomassa laivan
perän ja siitä räpylöimme katsomaan
kapteenin kylpyammetta. Runsaan 40
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Rasa ja Reima keskittyivät avovesisukelteluun
raikkaassa ulkoilmassa ...

.. samanaikaisesti osasto Sarla viihtyi
kirjaimellisesti ”kiven sisässä”, Helsingin

minuutin sukelluksen jälkeen päämme pulpahtivat pintaan.

samme muita ehtisimme penettämään
”Kallion kivijalkojen kuppiloita” huolella ja hartaudella. ”Selkäkaasuksi”
valitsimme C2O5OH 4.7% ja mahdolliset dekot hoidettaisiin pitsalla. Siitä
se riemu sitten repesikin. Tätä varsin
hauskaa kierrosta kesti sunnuntain
puolelle asti. Tapasimme muutamia
värikkäitä persoonia, kuten Los Boloset-orkesterin ja Kallion Päällikön. Seikkailun tarkemmat yksityiskohdat olen kuitenkin luvannut pitää
omana tietonani. (Et vaan muista niitä, Miku! -taittaja)

Jottei homma menisi sunnuntaina
pelkäksi autoajeluksi, päätettiin minut heittää iltapäivällä takaisin Porkkalaan. Lähdin ajamaan autoani kohti
kalasatamaa, Orbiit tulisi sinne laituriin yöksi. Mukaani autoa siirtämään
lähtivät Tommi Nieminen ja sukelluskirjurina kunnostautunut Jani Sarla.
Muu porukka lähti vielä toiselle sukellukselle. Jokin biokohde, josta löytyikin kuulemma kaksi hylkyä; Pekka 1 ja
Pekka 2 (kaksi erillään olevaa laudankappaletta).
Heitimme Tommin matkan varrelle kotiinsa ja lähdimme jyräämään
Janin kanssa kohti Helsinkiä. Jani
olikin kehitellyt varsin uhkarohkean
”back-up -planin” mielessään, josta
innostuin välittömästi. Orbiit viipyisi
merellä vielä tuntitolkulla Helsinkiin
saapumisemmekin jälkeen. Odotelles-

PUHALTELUA JA BIODYYKKIÄ.
Sunnuntai-aamun valjettua lähdimme ajamaan kohti reissumme pääkohdetta; ”Königin Luisea”. Sää
oli hieman tyyntynyt ja meillä olisi
nyt jopa pieni mahdollisuus päästä
sukeltamaan kohteelle. Optimistinen
porukkamme kasaili laitepakettejaan

Keula kohti rannikkoa ja suojaisempia vesiä. Pienen aivoriihen jälkeen
päätimme tehdä bio-dyykin Pekan ja
Markon kanssa. Kohteena olisi ”Viron
kivi”. Näkyvyys oli hieman parempi
kuin Ekillä, muttei edelleenkään mitenkään loistava. Pudotimme ankkuriköyttä pitkin pohjalle. Aloimme
vuoronperään kieputella narua pohjan
kiviin ja suunnistimme kohti syvyyksiä. Pohja oli ankkurin kohdalla n. 16
metrissä, mutta pari kelaa purettuamme syvyyttä olikin jo yli 35 m. Rinne
olisi jatkunut edelleen alaspäin. Pohja
oli kivikkoista kalliorinnettä. Elämää
ei juurikaan ollut, lukuunottamatta
muutamaa kivinilkkaa ja silakkaa. Jotain romua ja puutavaraa pohjalla tuli
vastaan. Yritin kuvitella ja hahmotella
niistä hylkyä, mutta mielikuvitukseni
ei riittänyt rakentamaan parista puunkappaleesta ehjää kokonaisuutta.
Satamaan saapuessamme ainakin
minulla oli hyvä fiilis. Vaikka reissu
meni omalta kohdaltani täysin pieleen, niin mukava porukka ja yhdessä
puuhaaminen paikkasi epäonnistumisia. Ensi vuonna sitten uudelleen!
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SEURAN KESÄLEIRI
Perjantaina 16.6. Helsingistä Lahden väylälle pääsy koetteli taas kerran
kärsivällisyyttä. Pian matka alkoi kuitenkin joutua, ja myöhäiseksi lipsahtanut sukelluskauden aloituskin näyttää
vihdoin todelliselta. Lahdessa löysin
kahden U-käännöksen jälkeen Oilonin pihaan, jossa Reima ja Maukka jo
odottelivat. Pihassa sulloimme kolmen
auton tuomat ihmiset ja tavarat Reiman farkkuun ja jatkoimme matkaa
kohti RRDC:n kesäleiriä.
Mikkelissä poikkesimme hankkimassa aamiaistarpeita, iltapalan painiketta sekä unohtuneet hammastahnat. Majapaikkaamme Tuusniemen
Hojo Hojoon päästessämme saimme
huomata syystä tai toisesta pieneksi
jääneen leirimme käyneen jo yöpuulle,
vaikka yö oli hädin tuskin vasta laskeutumassa. Respasta löytyi kuitenkin
itse kullekin avaimet, ja lyhyen kierroksen jälkeen menin minäkin petaamaan petiäni omaan (leikki)mökkiini.
Enpä muista ennen kokonaista mökkiä yksin tarvinneeni, mutta harvoin
ovat neliötkään päätä kohti olleet niin
vähissä kuin nyt. Hyvin nukutti silti.
Lauantaiaamuna ajeltiin varsinaiselle kohteellemme, Paakkilan suljetulle asbestilouhokselle. Asbestin
haitat puhuttivat jossain vaiheessa,
mutta tiettävästi siitä ei märkänä
ole haittaa. Kuopiosta oli tullut pari
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paikalliseksi laskettavaa kertomaan
meille tärkeimmät tiedot kohteesta.
Sukellusjärjestyksen muotouduttua
lähdimme vuoroillamme veteen. Käsitykseni kirkkaista kaivosvesistä sai
ensimmäisellä sukelluksella kovan
kolauksen. Kolmen ryhmässä linjan
ulommaisena seinämää oli turha edes
toivoa näkevänsä vähänkään syvemmälle mentäessä. Nähdäkseni edes
aika-ajoin muutakin kuin rasvatonta
maitoa muistuttavaa valkoista, jättäydyin milloin millekin puolelle ryhmää,
kunnes linjassamme keskimmäisenä
sukeltavan levottomat liikkeet antoivat
ymmärtää, että oli taas parempi palata
ruotuun ja näkökentän ulottuville.
Toista sukellusta ennen sovimme
parini kanssa jo valmiiksi, että pysymme niin ylhäällä, ettei maitomainen sakka vie näkyvyyttä. Ratkaisu
oli ehdottomasti oikea, ja sukelluksen
aikana bongasimme niin kuopiolaisten mainostaman betonivaunun hylyn
kuin Kawasakin raadonkin. Kaivoksen
pohjanmuodot hämäsivät välillä, ja
suunnistuksen onnistumisessa tuurillakin taisi olla osuutensa.
Sukellusten jälkeen saimme Hojo
Hojon listalta pitsat, joiden odotus
tuntui ikuisuudelta, mutta kannatti.
Myöhemmin illalla saunottiin ja uitiin
pitkällä kaavalla, vaikkei löylyä tahtonutkaan riittää. Välttämättömän (suk

ellus)maailmanparannuksen
uni maistui taas mainiolta.

jälkeen

Sunnuntaiaamusta oli sovittu jo
valmiiksi, ettei pidetä turhaa kiirettä.
Majapaikkamme ruoka-ajat sanelivat
liikkeelle lähdön vielä aiottuakin myöhäisemmäksi, joten aamupäivästä jäi
hyvää aikaa auringonotolle, edes kerran kesässä. Ruokapöydässä säädettiin
vielä sukelluskohdetta toinenkin tovi,
sillä maitosukellus ei enää innostanut
ketään. Lopulta päädyttiin ajamaan
kohti Joensuuta ja kirkkaudestaan
kuuluisaa Kuorinkaa. Kuopiolaiset olivat maininneet tästä, ja itsekin pystyin
todistamaan järven kirkkaudesta (ja
mataluudesta) uimarin näkökulmasta.
Kuoringan rannassa joku kyseli, että
onko paikka Joensuun ainoa uimaranta. Väen paljoudesta näin olisi ehkä
voinut päätellä. Vakuutin kuitenkin,
että ei, emmehän olleet oikeasti edes
Joensuussa saati jokea lähelläkään,
vaan Viinijärvellä. Ansaittua huomiota seurueemme varustus paikalla joka
tapauksessa eittämättä herätti.
Rannalta katsoen näytti siltä, että
matala pohja syvenisi kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen, arviolta reilun
sadan metrin päässä oleva pudotus
näkyi rantaan selkeästi, toinen mahdollinen pudotus viitteellisemmin.

Kolmikkomme kesken päätimme uida
pintauintina ensimmäisen pudotuksen kohdalle, josta lähtisin vetämään
ryhmäämme edelleen ulospäin kääntyäkseni vasemmalle toisen pudotuksen linjaa myöten. Toista pudotusta ei
kuitenkaan koskaan tullut vastaan, joten teimme jonkinmoisen kolmion sillä tasaisella mutapohjalla, joka tarjolla
oli. Sukelluksen mielenkiintoisin anti
oli sen ainoan pudotuksen kohdalla
rinteessä näkyvien eriväristen hiekka/
mutamassojen muodostama seepraraidoitus sekä matalimmassa osassa
(max 1 m) näkyvä hiekan aaltoileva kohokuvio. Paremman tekemisen puutteessa itse kukin ryhmästämme alkoi
kehitellä omaa kivaa, mutta vahvasta
yrityksestä huolimatta emme onnistuneet saamaan aikaan mainittavampaa
ohjelmaa. Kirkas vesi ja tasainen pohja tarjosivat kuitenkin mainion paikan
muun muassa maskitta sukeltamiseen
ja kuolleen leikkimiseen.
Kuivapuvussa turhankin lämpimän
sukelluksen jälkeen uinti ja jäätelö olivat itsestäänselvyyksiä, ja hyvästien
jälkeen jäljellä oli enää pitkä kotimatka.
Kiitokset seurasta kaikille mukana
olleille! Ensi vuonna uudestaan, toivottavasti suuremmalla porukalla!
Sitä ennen: antoisaa ja turvallista kauden jatkoa itse kullekin!
-Laura
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ky MFP 498. Se on maihinnousualus.
Se upposi 18.7.1944 venäläisten ilmahyökkäyksessä. Pohjan syvyys on 22m.
Itse en sukeltanut tällä hylyllä.

SUOMENLAHDEN MATALAT ”ORBIITILLA” 18.-20.6.
Teksti: Leo Leppäkoski
Kuvat: Jouko Huomanen

P

erjantai-iltana lähdimme Sompasaaren kalasatamasta kiireesti tekemään ensimmäisen
sukelluksen ennen illalla Helsingissä
pidettäviä ilotulituksen Suomenmestaruuskilpailuja. Ensimmäinen kohde
oli hylkypuisto Gustaf Adolf Helsingin
edustalla. Laskeuduimme alas keulan puolesta köyttä. Köyden alapää
on kiinni isossa betonipainossa n. 20
metrin syvyydessä. Laiva on uponnut
ajettuaan karille 6.9.1788. Hylyssä näkyi muutama kala ja puurunko ja tietysti opasteköysi jonka sijainti oli joissain paikoissa heikosti erotettavissa.
Näkyvyys oli hylyllä pari metriä.
Sukelluksen jälkeen palasimme satamaan ottamaan kyytiin vierailijoita,
jotka tulivat katsomaan ilotulituskil-
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pailuja. Otettuamme heidät kyytiin
ajoimme pois satamasta katsomaan
ilotulituksia. Ilotulitukset olivat hienommat kuin ajattelin alunperin niiden olevan. Ne olivat myös lyhyempiä
kuin oletin. Ilotulitusten jälkeen vierailijat vietiin satamaan ja me sukeltajat jäimme nukkumaan satamaan
ankkuroituneina.

Yövyttyämme lähdimme kohti s/s
Raimo Ragnar nimisen rahtilaivan
hylkyä. Se on uponnut 25.12.1943.
Pohja on 15- 30 m syvä. Raimo Ragnarilla minä ja parini Jari emme nähneet
juuri muuta kuin hylyn itse. Hylky on
vihreän ohuen leväkerroksen peitossa.
Hylky on jaettavissa kolmeen osaan.
Peräosa on irrallaan muusta rungosta
ja keskiosa on aika pahasti ”silppuna”
mutta edelleen erotettavissa. Keula on
myös melkein ehjä mutta siinä on silti
muutama reikä ja ankkuriketjut ovat
ruostuneet katki. Näkyvyys hylyllä oli
hyvä.
Sukelluksen jälkeen lähdimme kohti
satamaa. Ruoka on myös tärkeä asia
sukellus matkalla. Ruokaa oli tarjolla
paljon. Tällä reissulla oli mielestäni
erittäin tyyni ja aurinkoinen sää. Satamaan päästyämme lähdimme kotiin.

Aamulla lähdimme itää kohti. Lauantain ensimmäinen sukelluskohde oli
m/s Chrysant. Chrysant on 22.9.1981
uponnut teräslaiva. Pohjan syvyys
on 17- 19 metriä. Näkyvyys hylyllä oli
kohtalainen. Chysantilla sukeltamisessa hauskinta oli nousu köyden tavoittaminen ja hengittäminen. En itse
oikein pidä tästä hylystä.
Toinen kohde lauantaina oli sotahyl-
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LUOLASUKELLUSTA RUSKEALAN MARMORIKAIVOKSESSA VENÄJÄLLÄ

Ensimmäinen sukellus. Jopi ja Jaska
Lehmusnotko tekevät viime hetken
tarkastuksia. Jäänmurtajat Janne
”Urho” Pihlajaniemi ja Mikhail ”Sisu”
Ivanov avaavat väylää.
Edessä puolen kilometrin virkistävä
pinta-uinti.
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M

atkasuunnittelu 500 kilometrin päässä Tampereelta
sijaitsevalle kohteelle oli tavallista hankalampaa, koska välimatkan lisäksi olisi selvittävä Venäjän
kuulemma käsittämättömästä rajabyrokratiasta ja hankittava viisumit.
Mikhailin neuvoilla suunnitelma alkoi
pian muotoutua ja viisumit irtosivat
kivuttomasti paikallisen matkatoimiston kautta.

”Mjitä sjinä sanoa?”

Kaikki alkoi viestistä Snorkkelissa. Nimimerkki
”Mikkoi” alias Mikhail Ivanov (kuvassaa)
Kiteeltä kertoi innostuneesti Sortavalan
kupeessa sijaitsevasta
vedellä täyttyneestä
marmorikaivoksesta,
joka olisi oivallinen
luolasukelluskohde. Parilla
puhelulla sain houkuteltua
mukaan seikkailuhenkiset
Janne Pihlajaniemen sekä
Lehmusnotkon Jaskan. Jannen
isä Eero lähti mukaan pintaavustajaksi.
Teksti: Jopi
Kuvat: Tiimi
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RUSKEALA EXPEDITION 2006

Viiden tunnin automatkan jälkeen
kaarsimme Kiteelle, jossa seuraan
liittyi oppaaksi lupautunut Ivanov.
Venäläiseen rajabyrokratiaan ensimmäistä kertaa tutustuttaessa siunasin
kielitaitoisen kaverin läsnäoloa. Rajan
yli tuotavista sukellusvarusteista täytetään ennen rajan ylitystä venäjänkielinen lomake kolmena kappaleena
- ei siis ”kirjoita kerran, saat kolme
kopiota”, vaan ”täytä kolme identtistä
lomaketta yksi kerrallaan”. Kansakunta joka lähetti ensimmäisen ihmisen
avaruuteen ei siis ole kuullut kalkkerilomakkeista?
Passintarkastus sujui kaikilta muilta
hyvin. Oman vuoroni koittaessa Leonid Breznevin näköinen naisvirkailija ensin purskahti nauramaan, sitten
sanoi ”ei tjämä olla sinu passi”. Yritin
selittää että kyllä siinä meikäläisen
aatelispiirteet komeilevat, mutta turhaan. Vasta kun passia oli tarkastellut
kolme eri rajamiestä ja olin poseeran-

Ennen rajanylitystä annetaan selvitys
matkatavaroista - tietysti kolmena
kappanleena. Isoimpien tavaroiden luettelo
riittää, sukkia ei tarvitse eritellä.

nut varttitunnin silmälaseilla ja ilman
sekä antanut kolme nimikirjoitusnäytettä, minut huiskautettiin läpi kiukkuisen ”davai davain” säestyksellä.
Autonkuljettajilla oli myös oman
byrokraattiset velvoitteensa: passin ja
viisumin lisäksi tarvitaan liikennevakuutus, sekä auton takaisintuontisitoumus. Molempia saa rajalta. En käsittele tullibyrokratiaa sen tarkemmin,
koska järjestelmä elää koko ajan ja sitä
koskeva tieto vanhentuu todennäköisesti varsin nopeasti. Pitkällä pinnalla
ja pienillä ennakkotiedusteluilla operaatio sujuu vaivatta.
Kaksi tuntia myöhemmin olimme
Venäjällä, ”pahan valtakunnassa”
kuten presidentti Reagan ja evakkomummo-vainaani tapasivat sanoa.
Muutama kilometri raja-aseman jälkeen löytyy kauppakeskittymä, josta saa ruokaa, alkoholia ja cd-levyjä.
Tarjouksesta hintaan 1.50 € löytynyt
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Ruskealan
louhos

vodkapullo oli niin ”laadukkaan pehmeää”, ettei huonetoverini Jaska suostunut ottamaan siitä toista maistiaista.
Hyvä ostos siis!
Kohde löytyi oppaan avulla helposti
Niirala-Sortavala -tien varresta noin
30 kilometrin ajon jälkeen. Majapaikkamme eli pappila ”Herrankukkaro”
oli positiivinen yllätys. Hinta sisältää
majoituksen säällisissä oloissa, aamupalan sekä iltapäiväsaunan. Lounas on
lähtee vitosella, päiväruoan voi tilata
5-10 euron hintaan. Erikoismaininta
aamupalapöydän vodkatarjottimesta,
joka tosin tällä kertaa jäi hyödyntämättä.

Linet

Louhintasali

Veteen
Itse louhos sijaitsee noin kilometrin
päässä majapaikasta. Ryttyisen kinttupolun jälkeen edessä aukeni iso, aurattu parkkipaikka vartijankoppeineen
ja ulkohuoneineen. Kamojen kasailun
ohessa kävimme vilauttamassa sukelluskortteja ja maksoimme päiväkohtaisen puisto- ja pysäköintimaksun
hyvää ”suomea” puhuvalle vartijalle,
jonka täyskultaisesta etuhammaskalustosta kuka tahansa suomalainen räpäyttäjä olisi ollut kateellinen.

Pylväs-galleria

Laituri

Louhos on puolisen kilometriä pitkä ja leveimmiltään 150 metriä leveä.
Lähtö tapahtuu laiturilta, jonne tallustetaan hyväkuntoisia, joskin aika
jyrkkiä rappusia. Pintauinnin ystäville
kohde on erinomainen, koska parhaat

Luola- ja narukarttoja
voi kysellä nimimerkki
Mikkoi:ltä
Snorkkeli.netistä.
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”Herrankukkarosta” löytyy 20 säällistä
huonetta. Rebreather ei sisälly hintaan.

luolat ovat 450 metrin uintimatkan
päässä.
Näkyvyys oli aluksi pettymys. Viidentoista metrin tietämille sakeahko
sakka leikkasi lampun tehot puoleen
eikä ”Gallerian” massiivisista graniittipylväistä saanut oikein käsitystä.
Oppaan kanssa oli ennen lähtöä sovittu että ”mennään hissukseen”, mutta
viiden minuutin sisällä kundi oli kavitoinut kaukaisuuteen. Kun porukka
oli taas kasassa, päästiin itse asiaan
eli penettämään. Valmiita lineja oli
helppo seurata. Uituamme noin 160
metriä max 10 metrin syvyydessä pintauduimme laajassa holvissa, jonka
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ryhmä, joka halusi elävöittää kirkkodokumenttiaan haastattelemalla turistia. Arvatkaapa, kuka sai kunnian
vastailla tulkin esittämiin kysymyksiin
”miltä tuntuu suomalaisena tulla menetettyyn osaan kotimaataan?” Toivottavasti edesmennyt evakkomummoni ei palaa kummittelemaan, kun
vastasin ettei aihe herätä sen suurempia tunnekuohuja.

Temppu-ja-kuinka-sitä-ei-tehdä. Main-lineltä
sivukäytävään on vedetty kuminen opasnaru,
joka on tyylikkäästi kiinnitetty palohaalla.

katosta aurinko yritti pilkistellä. Kammiosta lähti vielä noin 80 metriä pitkä
line, joka uitiin päästä päähän viidessä
minuutissa. Kaksi ja puoli tuntia lähdön jälkeen könysimme täyttämään
pullojamme ja popsimaan Jaskan kaasu-Trangialla loihtimaan sissipataa.
Päivän toisen sukelluksen teimme
kolmestaan Mikon lähdettyä nopealle
keikalle soolokeikalle. Katsastimme
yhden korkkaamattoman linen, mutta
meikäläisen päävalon sammuttua sukellus käännettiin ensimmäiseen tieoffiin huonon näkyvyyden takia. Sukelsimme paluumatkan avovedessä.
Tapahtumaköyhän matkan mieleenjäävin hetki oli Jaskan tahallaan laukaisema kivivyöry, joka ei aiheuttanut
vahinkoja muille kuin alushousuilleni.
Sauna teki terää, eikä iltaruoassakaan ollut moittimista. Paikalle oli
osunut Moskovan television kuvaus-
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Päivä II
Näköala louhoksen pohjoispäähän.

Hyvin nukutun yön jälkeen karautimme Montulle aamukymmenen
maissa. Sää suosi edelleen, pari astetta pakkasta ja vain muuta satunnainen lumihiutale. Päivän suunnitelma
oli käydä tutkimassa uudelleen eiliset käytävät rauhallisempaan tahtiin.
Reippaan puolen kilometrin pintauinnin jälkeen tipautimme kymppiin ja
lähdimme seuraamaan linea. Traversesta kun oli kyse, merkitsimme puolimatkaan tulosuuntamme keksillä. 160
metrin uinnin jälkeen olimme jälleen
isossa holvissa jonka pohjan romuja
oli helppo tutkia katosta lankeavassa
päivänvalossa. Erikoisin löytö oli jääkiekkomaila ja luistimet. Tsekkasimme vielä holvin toisella laidalla olevan
umpiperän ennen paluumatkaa. Linen puolivälistä löytyvä ”stroke-line”
oli pakko myös tarkistaa, olihan tämä
kumiköysi liitetty main-lineen tyylikkäästi palohaalla. Tuntia myöhemmin
kolme hymyilevää päätä putkahti pintaan aloittaakseen puolen kilometrin
pintauinnin kohti lounasta.
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Yksin
Herkullisen muikkulounaan jälkeen polskimme louhoksen puolivälin tienoilta lähtevälle linelle. Nuoran
seuraaminen välivedessä, ilman havaintoa seinästä, katosta tai lattiassa,
muistutti parin metrin näkyvyydessä
lähinnä avaruuskävelyä. Noin kymmenen minuutin uinnin jälkeen edessä
oli kieleke, jolta löytyi aamupäivältä
tuttu traverse-line. Janne räpsi pari
valokuvaa ennen paluumatkaa. Palattuamme lähtöpisteeseen Jaska hoksasi oranssin paksun köyden, joka lähti
takaisin kiven sisään ja paineli sitä
katsomaan, saaden meidät hetken kuluttua peräänsä. Seurasimme sitä tovin, näkyvyyden heiketessä tasaisesti.
Vastaan tulee liitos, kaksi köyttä on
liitetty ruostuneella palohaalla (!), line
menee välivedessä, ilman referenssejä. Hetken uituani näkyvyys putosi
noin metriin ja huomasin että edellä
uivat Jaska ja Janne olivat kadonneet.

Tilannearvio: ”seuraat epämääräistä,
epäluotettavaa linea oudossa luolassa,
välivedessä, ilman referenssejä. Näkyvyys alle metrin, kaverit kadonneet.
Mitäpäs teet?”
Pysähdyin, varjostin valoani, muiden
lamppuja ei näy. Tarkistin kompassisuunnan ja jäin leijumaan nuoralle
lamppu sisälle luolaan päin suunnattuna. Koska kaasua oli riittävästi, päätin odottaa viitisen minuuttia jonka
jälkeen palaisin lähtöpaikkaani luolan
suulle. Neljän minuutin kuluttua linessä tuntui taas värähtelyjä ja hetkeä
myöhemmin kaksi hid-valoa putkahti
savuisesta pimeydestä. Viitoin ”paska
line, ympäri ja ulos” ja kaverit seurasivat kuuliaisesti. Linen päässä päätin
selventää kantaani kirjoittamalla pari
valittua sanaa wetnotesiin. Kohmeiset
sormet eivät olleet yhteistyöhaluisia,
mutta Jaskan naurusta päätellen elekieli oli tehnyt kantani mokomaan viritykseen selväksi.
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Alkamassa reissun neljäs sukellus. Kuvan ulkopuolella meitä ihmettelee matkailijaperhe
Kazakstanista. Emme uskaltaneet kysyä, olivatko he jo nähneet ”Borat” -elokuvan.

Parkkipaikalla mahtuu hyvin kokoamaan kamat ja täyttämään pullot. Sää suosi matkalaisia,
pakkasta oli vain pari astetta, eikä räntää satanut joka päivä.

Kiertelimme vielä välivedessä vartin
verran etsien vastarannalta lähtevää
kiskokuilua. Kiskot löytyivätkin. Viidentoista metrin syvyydessä ne katosivat kiven sisään. Penetraatiohalut vei
tehokkaasti öljymäinen musta sakka,
jossa metrin päässä kaverin 24 wattinen hidi erottui himmeänä valopisteenä. Luolan sisältö oli niin synkkä
ja vastenmielinen, että päättelimme
Neuvostoliiton haudanneen sosialismin sinne glasnostin alkaessa. Jaska
kävi käsipelillä jonkin matkaa sisällä
minun ja Jannen odottaessa suosiolla luolan suulla. Tuliaisina mustat

hanskat ja isoja tahroja rebreatherin
kopassa.
65 minuuttia lähdöstä kolme peukkua pystyyn ja vaihteeksi pintauinnille
kohti odottavaa saunaa ja päivällistä. Kamoja pakatessa parkkipaikalle
karautti töötöttelevä autokaravaani.
Luulimme jo maineemme ”über-sukeltajina” kantautuneen laajemmallekin,
mutta ladoista ja mersuista jalkautui
faniklubin sijasta parikymmenpäinen
hääseurue valokuvaus- ja ryypiskelysessiota varten. Meille ei tarjoiltu.

Iltasaunan jälkeen pakollinen pyörähdys Sortavalan yössä. Kouvolan
kokoisen kaupungin eduksi on mainittava baarien edullinen hintataso ja
sinänsä viehättävät slaavittaret - jotka jostain syystä eivät kiinnostuneet
suomalaisista
sukeltajasankareista.
Yhtään nakkikioskia emme löytäneet,
mutta melkein jokaisesta baarista saa
ostaa jotain pientä syötävää.

Kannattiko?
Uudeksi Ojamoksi Ruskealasta ei
valitettavasti ole. Luolia löysimme
varsin vähän eikä näkyvyys ollut Kaatialaa kaksisempi. Erityisesti tämä
harmitti siksi, että louhoksen puolivälissä oleva massiivinen graniittipylväs-galleria jäi ”savuisen veden” takia
täysin näkemättä. Kuulimme Mikolta
myös, että kaivoksesta on romautettu räjäyttämällä useita käytävätasoja.
Todella loistava esimerkki venäläisen
byrokraatin järjenjuoksusta ...

Olimme kuitenkin yksimielisiä siitä,
että reissu kannatti, eikä uusintavierailukaan ole mahdoton ajatus. Ojamon
ja Kaatialan jälkeen Ruskeala tarjosi
tervetullutta vaihtelua. Erityisen nautittavaksi sukelluksen teki se, että keskisyvyys oli noin kymmenen metriä ja
maksimi noin 15 m. Näissä syvyyksissä tupla-12 riittää tolkuttoman pitkiin
sukelluksiin. Jossain Resselissä tai
Plurassa vetäneille konkareille Ruskealalla ei taida olla paljoa tarjottavaa.
Itse otimme reissun ns. loman kannalta, joten emme pettyneet.

Kierros kaikille: kolmisen euroa.
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”Herrankukkaro” on hinta-laatusuhteeltaan loistava yöpymispaikka sukeltajille, eikä muutkaan alueen palvelut
ole hinnalla pilattuja - puhumattakaan
mahdollisuudesta täydentää edullisesti polttoaine- ja alkoholivarastot samalla reissulla.

KOULUTUSASIAT
Reima
Tämän vuoden koulutukset alkavat kohta olla purkissa. Ohjelmassa oli mm.
laitesukelluksen perus- ja jatkokurssien lisäksi RRDC:n historian toinen syventävä jatkokurssi. Myös kuivapukukurssi oli tarjolla kevättalven ja kesän aikana.

Yhteystietoja:
”Herrankukkaro”: 0500-277 567
Mikhail Ivanov: 050-4942 076
Pappilan vahtikoira Vladimir, joka haukkui
vain diesel-autoilijoita ja rebreathersukeltajia. Jaska on molempia, siksi liennytys.

KUSTANNUKSIA:
Kertaviisumi:
Liikennevakuutus:

50 €
30-50 €

Auton takaisintuontisitoumus:

3.20 €

Puistomaksu:

3.60 €

Majoitus ”Herrankukkaro”
Lounas:

Tulevan vuoden koulutusten suunnittelu aloitetaan ihan näillä näppäimillä,
sillä ainakin osa kursseista joudutaan aloittamaan jo talvella. Ensi vuonna seura
tulee todennäköisesti kärsimään laitesukelluspuolella pienoisesta kouluttajapulasta, sillä melko suuri osa seuran aktiivisista kouluttajista keskittynee seuraavalla sukelluskaudella oman jälkikasvun kouluttamiseen. Samoin osa kouluttajista joutuu valitettavasti olemaan työn vuoksi käytännössä aivan jossain
muualla kuin kirkkaan Kaukajärven rannoilla.

20 €
5€

Päivällinen:

5-10 €

95 E:

0.48 €

Diesel:

0.58 €

Brand-X Vodka 0.5 litraa:

1.50 €

Tavoitteena onkin lisätä yhteistyötä naapuriseurojen kanssa siten, että saisimme aikaan hieman suurempia kursseja ja samalla voisimme tehostaa kokemusten siirtoa seurojen välillä. Ensimmäinen suuri koitos yhteistyössä tulee
olemaan apukouluttajakurssin järjestäminen yhdessä Tampereen Urheilusukeltajien kanssa alkutalvesta.

”SANASTOa”:
Traverse: luola, jolla on kaksi erillistä uloskäyntiä.
Stroke: kerettiläinen.
Penettää: sukeltaa sisään luolaan tai
hylkyyn, slangi-ilmaisu.
Main-line: luolan ”pääkäytävälle”
pysyvästi asennettu opasnaru.
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Aivan uutena kurssina on Joonas Järvelä vetänyt muutamalle kokeneelle norpalle pilottihenkisen snorkkelisukelluskurssin. Tästä on huhujen mukaan tullut
runsaasti positiivista palautetta, joten jatkoa lienee tulossa. Myöskin Torkkelin
Laura on läpäissyt snorkkelisukelluskouluttajakurssin. Isot onnittelut! Snorkkelisukellus tuleekin todennäköisesti olemaan seuraava suuri pop-juttu, sillä
tarjoaahan se aktiivisille norpille luontevan tavan jatkaa rakasta harrastustaan.
Ja sopiihan se mainiosti myös meille aikuisille. Myös vapaasukeltajat ovat suunnitelleet kovasti kurssien järjestämistä.

Mutta sukelluskausihan jatkuu edelleen vilkkaana…Turvallisia avantosukelluksia kaikille!
Reima
Jannen isä Eero hoiti pinta-avustajan
homman kympin arvoisesti.
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Ensilumileiri 27.-29.10 Uhlussa

riisumista. Joukon kuivapuku kastui
pahoin myös sisältä ja hänen lauantain
sukellukset jäivät siihen. Anne löysi
Helsinginrannan pohjasta ahtaan kivenkolon, josta saattaisi mahtua läpi,
joten Anne tullaan näkemään Helsinginrannassa jatkossakin.
Päivän toinen sukelluskohde oli
Uhlun avolouhos Vehmaalla. Louhos
on täyttynyt vedellä tahattomasti jättäen alleen mm. kaksi nosturia, renkaita,
kopin ja epämääräisen määrän puutavaraa. Uhlu on maksimisyvyydeltään
noin 12 metriä, mutta pohja on todella
epätasainen ja tavaraa on monessa tasossa. Esimerkiksi nosturit ovat noin
neljän metrin syvyydessä, näkyvyys oli
noin 8 metriä.

Pintapelastaja Marko Rantala Helsinginrannassa. Pikkukuvassa ”joulutonttu” vastaanottajana.

E

nsilumileiri alkoi lupaavasti syysmyrskyllä. Tampereelta
lähtiessä taivaalta tuli pieniä
mummoja ja tuuli heitteli autoa niin,
että rattia piti puristaa rystyset valkoisena. Tieto nastarenkaista alla huojensi vähän mieltä. Perillä Taivassalossa
pienen lammen rannalla odotti kaksi
lämmintä mökkiä ja joukko innokkaita ensilumileiriläisiä.
Taivassalo sijaitsee Turusta Kustavin
suuntaan (tie 192) noin 50 km päässä.
Seutu tunnetaan punaisesta tarvekivilaatuisesta punaisesta graniitista
nimeltään Balmoral Red. Palin Granit
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Oy aloitti tämän voimakkaan punaisen graniitin luohimisen Taivassalon
Ahaisissa vuonna 1975.
Lauantain ensimmäinen sukelluskohde Helsinginranta on Palin Granitin vanha avolouhos. Maksimisyvyydeksi saimme 25 metriä ja näkyvyys
oli matalalla noin 6 metriä ja syvällä
noin 3 metriä. Louhoksen pohjalla on
vain jokunen rengas, mutta louhoksen
seinämät ovat vaikuttavat.
Sää vaihteli auringonpaisteesta
tuiskuun ja hyytävä viima vauhditti
varsinkin märkäpuvun pukemista ja

päälle ilmaantunut kerros jotain valkoista, joka katosi auringon noustua
korkeammalle. Sunnuntaina sukeltajia oli jäljellä enää viisi kappaletta.
Hätäisimmät kotiinlähtijät keksivät
verukkeita ulkomaille muuttamisesta
alkaen. Konsensushengessä päätimme
sukeltaa Uhlussa. Katsomista ja tutkimista riitti hyvin toiseen sukellukseen.
Molemmat kohteet olivat oivallisia
valintoja ja ensilumikin saatiin. Molempiin avolouhoksiin aion palata
sukeltamaan. Suurkiitokset Erkalle
ensilumileirin järjestämisestä ja kiitos
Hansu, Marko, Jouko, Laura, Marko,
Reima ja Anne mukavasta seurasta.

Uhlu oli Helsinginrantaa huomattavasti suojaisempi paikka ja tuuli ei menoa haitannut. Joku pongasi rantavedestä kuolleen rotan, joka sukeltajan
nähdessään ehkä vain esitti kuollutta.
Syysmyrsky kaatoi puita vielä lauantainakin, mutta onneksi vain kaksi oli
kaatunut tielle.
Illan pimennyttyä lämmitettiin sauna. Lauteilla istuttiin väliin kaksirivimuodostelmassa, jotta kaikki halukkaat mahtuivat löylyihin. Muutama
rohkea kastautui lammessa ja laiturin
pinta jäätyi liukkaaksi. Päivän ulkoilu,
ruoka, sauna sekä muutama olut takasivat sikeät unet.

Erkalla ja Hansulla hymy herkässä.

Sunnuntaiamu valkeni kylmänä ja
aurinkoisena. Yön aikana oli autojen
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106 KILOMETRIN KUNTOUINNIN

taa kuntouinnin, ilmoitelkoon asiasta
allekirjoittaneelle.

LOPPUKATSAUS

Vuotuiset kuntouinnin kuohuviinijuhlat vietettiin tällä kertaa viehättävässä maaseudun
tunnelmassa Sahalahden kulttuurimaisemissa. Marko
ja Kati olivat varanneet
pikantin
hirsihuvilan savusaunoineen järven
rannalta. Mukana
hääri myös hyvätuulinen Leevipoika, jolla riitti
touhua
seudun
kissojen,
hiekkakakkujen ja, isänsä
tapaan ilmeisenä
tekniikan lahjakkuutena, puserojen
vetoketjujen ihmeiden parissa.

Kauden mestari Tuula.

Kausi 2005-2006 on onnellisesti
päätöksessä ja uusi kausikin jo hyvässä vauhdissa. Vuosien mittaan
vakituisten kuntouimareiden joukko
on hieman ohentunut. Viime kauden
aallonpohjassa oli jäljellä kuusi tervaskantoa, joista kolme saavutti tavoitteena olleen 106 kilometrin yhteismäärän. Viime kauden ylivoimainen
ykkönen omilla kymmenluvuillaan oli
Tuula Rinkinen, 132,5 kilometriä. Toi-
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seksi tuli Jari Rinkinen ja kolmanneksi
Sakari Leinonen. Onneksi aallonpohjasta noustaan taas.
Uutta nuorta polvea (alle 50 vuotta)
on mukana jo ensi vuoden kaudella.
Tavoitehan on nyt sitten 107 km. Kuten aiemminkin on sanottu, uusia uimareita otetaan mielellään mukaan
porukkaan. Jos on jo tehtyjä noteerauksia tälle kaudelle, tai jos aikoo aloit-

Ohjelmassa oli tervetulomaljojen
jälkeen tunnelmaa nostattava kuohuviinipullojen korkkien ammuntakilpailu. Korkit lensivät vaihtelevasti varvasosumista aina 25 metrin kaariin.
Kisasta arveltiin tulevan uusi jokavuotinen kestolaji. Jos ammunta valitaan
joskus olympialajiksi, Suomesta löytyy
siinä vaiheessa jo vahvaa osaamista.
Mölkkykisassa isäntä Marko osoitti
turhankin selvää ylivoimaa voittamalla suvereenisti pelatut kierrokset. Selityksenä tarjoiltiin kotikenttäetua ja
tuttuja pelivälineitä. Kisailujen jälkeen
siirryttiin päivän mittaan lämmitetyn,

rannassa sijaitsevan savusaunan löylyyn. Illallinen nautittiin pimenevässä illassa grillitulen loimussa. Kiitos
isännille erinomaisista kokkauksista
ja mukavista juhlista.

Kauden tulokset:
Rinkinen Tuula: 132,5 km
Rinkinen Jari: 120 km
Leinonen Sakari: 115 km
Penttilä Matti: 30 km
Niemelä Kati: 20 km
Niemelä Marko: 20 km
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JOS VASTAANOTTAJAA EI TAVOITETA,
PALAUTUS OSOITTEESEEN:
Ville Viljanmaa
Sahanteränkatu 1 C 27
33230 Tampere
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