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PUHEENJOHTAJALTA
Jari Leppäkoski
Olettehan huomanneet että sukelluskausi on nyt täydessä vauhdissa? Tämän
lehden ilmestyessä vuoden ensimmäinen Orbiit reissu on jo takana päin ja kesäleiri lähestyy kovaa vauhtia. Kursseja on käynnissä nyt yhtä aikaa ainakin peruskurssi, jatkokurssi ja apukouluttajakurssi, joten kouluttajamme ovat kovasti
kiireisiä. Myös keskiviikkosukellukset ovat käynnissä ja niihin ovat aina ihan
kaikki tervetulleita!
- Jari

KOULUTUSUUTISIA
Reima Mäkiranta
Onnittelut Rantalan Markolle Laitesukelluksen jatkokurssin läpäisystä! Meneillään olevalle lähikouluttajakurssille nykyiset kouluttajat ovat kelpuuttaneet viisi
kokeneempaa sukeltajaa – osan tarkoitus on jatkaa mahdollisimman nopeasti liiton kouluttajakurssille. Saadakseen tarpeeksi paljon opetusharjoittelua he
ovatkin joutuneet osallistumaan peruskurssien ja jatkokurssien koulutuksiin.
Näin koetamme helpottaa lähes krooniseksi muodostunutta kouluttajapulaa.

Kesäleiri 15.-17.6.2007
Tänä kesänä RRDC:n perinteinen kesäleiri pidetään Asikkalassa Päijänteen kirkkaitten
vesien äärellä 15.-17.6.2007. Majoitumme Aurinkorannan pienellä leirintäalueella aivan
Vesijärven rannassa.
Käytössämme on:
- kuusi kappaletta kolmen hengen mökkejä
- yksi neljän hengen mökki
- yksi seitsemän hengen talo ja leirintäalueen päärakennus.
Mökeissä ja talossa on kerrossängyt, peitot ja tyynyt, jääkaappi, kahvinkeitin ja keittolevy. Mökkeihin majoittuvilla mukaan siis omat liinavaatteet tai makuupussi. Päärakennuksessa on iso sali, jonne majoitutaan omin retkipatjoin tms ja makuupussein. Myös
telttailulle on tilaa yllin kyllin. Päärakennuksessa on saunat, pukuhuoneet ja pesutilat,
joten laulajia saunaan tarvitaan useampia. Vilvoittelu onnistuu kipaisemalla noin kymmenen metrin matka läheiseen Vesijärveen.
Ruokapuolen järjestelyt ovat vielä avoinna. Leirintäalueelta sapuskaa ei saa, mutta mahdollisuutena on tilata ruuat aamupaloista lähtien leirintäalueelle tai käytämme Vääksyn
keskustasta löytyviä lounaspalveluita. Lisäksi grillikatoksia alueelta löytyy pari kappaletta, joten makkarankäristys nuotion ääressä illalla onnistuu.

Peruskurssi on siirtynyt avovesiharjoitteluvaiheeseen. Kesäkuun alkupuolella
on avovesileiri Kaatialassa, jossa on tarkoitus suorittaa loput kurssin sukellukset. Nykyiset apukouttajaoppilaat saavat oman kurssinsa päätökseen sopivasti
edeltävänä viikonloppuna, joten he pääsevätkin heti tositoimiin.

Sukellukset teemme Päijänteen kirkkaissa vesissä ja kohteet valitaan niin, että kaiken
tasoisilla sukeltajilla on mahdollisuus päästä kurkkaamaan vedenalaista maailmaa. Yritämme päästä myös ihailemaan Kinisjärven komeita kallioseinämiä. Pullojen täyttö onnistuu kätevästi leiripaikalla, sillä leirintäalueella on mahdollisuus voimavirtaan.

Laitesukelluksen JatkoKurssi on lähtenyt käyntiin kuuden oppilaan voimin.
Ensimmäinen sukellus oli Vesilahden rantojen siivouksen yhteydessä suoritettu
etsintäharjoitus. Saaliina tällä kertaa kivien ja pullojen lisäksi jopa suuri metallinen roska-astia. Nyt taas rannat ovat turvallisia lapsukaisille. Kiitoksia kaikille
osallistuneille ja support-ryhmälle hyvästä ruuasta sekä kuumasta saunasta.

Hinta: noin 20-30 euroa per nuppi + ruokailut - riippuu osallistujamäärästä.
Paikkoja: yli 30 mahtuu mukaan
Ilmoittautuminen: allekirjoittaneelle ke 6.6. mennessä. Kerro nimesi, sukelluskokemuksesi ja majoitustoiveesi. Mökkipaikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tulevia seuran tapahtumia on tälle kesälle tulossa vielä ainakin kesäleiri ja ainakin kolme Orbiit –tapahtumaa. Näistä löytyy omat mainokset joko tässä lehdessä tai myöhemmin sähköpostilistalla. Ottakaa osaa hienoihin tapahtumiin.

Terveisin Anne
050-3245485 | email: anne.pahkala@vtt.fi

-Reima
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Seuran hylkysukelluskauden avasi
18-20.5. tehty kierros Suomenlahdella. Tukialuksena toimi mainio
”Orbiit”. mukaan oli laittautunut
16 sukeltajaa, kaukaisimmat Pohjanmaalta asti.
Sukellus 1: ”Jut n’ Feldtmann”

P

ari tuntia Sompasaaresta lähdön jälkeen kolmikko Pekka
Vaittinen, Miku Tyven ja allekiroillut loiskauttivat veteen. Kohde
oli poijuttamatta, mutta näkyi selvästi kaikuluotaimessa. Tehtävämme oli
pudottaa alas heittopainon narua pitkin, etsiä hylky tarvittaessa ja ampua
poiju sen löydettyämme.
Ensimmäinen hauska yllätys odotti kuuden metrin kohdalla: köyteen
tehty ”sakkeliviritys” oli antanut periksi ja parikymmentä metriä köyttä
kellui ”al dente” spagettina. Loistavaa, mikään ei olekaan mukavampaa kuin nousu ja dekoilu löysää,
sotkuista köyttä myöten. Kolmisen
minuuttia myöhemmin 1950-luvulla
uponneen höyrylaivan parras hahmottui 43 metrin syvyyden hämärästä. Heittopaino killui aivan partaalla,
joten Pekka siirsi sen turvallisempaan
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paikkaan ja kiepautti narun varmuuden vuoksi vantin ympäri.
Ennakkotiedoista poiketen hylky
makasi lähes 90 asteen kulmassa
oikealla kyljellään. Kiersimme 40metrisen aluksen rauhalliseen tahtiin vastapäivään. Sisällemeno jäi
tällä kertaa väliin. Päävaloni keila
alkoi väristä 20 minuutin pohja-ajan
kohdalla ja sammui paria sekuntia
myöhemmin. ”Mainiota!” ajattelin
kaivaessani varavaloa esiin, heliumin
kirkastaman mielen mustamaalatessa synkän kuvan viime kesän lamppuongelmien uusiutumisesta.
Puolen tunnin sukelluksen jälkeen
palasimme lähtöpaikkaamme. Viitoin Pekalle ”ota kela”. Lähdimme
nousemaan. Noin puolimatkassa
tyhjä poiju plumpsahti eteemme.
”Mitä helkkaria, eikö siinä ollut tarpeeksi kaasua?” Otin kelan ja poijun Pekalta, suhutin suljetun poijun
niin täyteen kaasua kuin uskalsin ja
päästin sen matkalle kohti pintaa.
Pari minuuttia ja kymmenen metriä ylempänä silmieni eteen tipahtaa taas oranssi kangasriepu, jossa
lukee ”Halcyon”. Kiroille kieputin
poijun käsivarteni ympärille ja klip-
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pasin kelan pois tieltä. Itse dekoilu oli
melkoista jojoilua. Pitkä sukellustalvi
Ojamolla kun ei edistä dekoilutaitoja
välivedessä.
Opit:
-tarkista pitkään käyttämättä olleet
varusteet ennen sukellusta
-lataa lamppu sukellusta edeltävänä
iltana
-välivedessä dekoilu pimeällä on tiimityötä. Poijumies tarvitsee kaverin
valoa mittareidensa lukemiseen

Sukellus 2: ”Gordyi”
Levottomasti nukutun yön jälkeen
molskautimme tyyneen veteen lauantaina aamuyhdeksältä. Edessä virkistävä aamu-uinti venäläisellä hävittäjälle, syvyys 55 metriä, pohja-aika
puoli tuntia ja selkäkaasuna trimix
19/40. ”Iso G” oli onneksi poijutettu
ja kireää köyttä myöten oli nautinnollista laskeutua syvyyteen. Bryga tuli
vastaan 40 metrissä. Vaihdettuamme
ok-merkit pudotimme vasemmalle kyljelle ja lähdimme uimaan laivaa perän
kautta ympäri. Massiiviset kanuunat
olivat hyvässä kunnossa, Pekka löysi
kylkiin takertuneesta troolista vieläpä
elävän kalankin. Missasin valitettavasti aluksen keulan punatähden. Hylyn
sisään tunkeutuminen ei houkutellut,
sotalaivat kun ovat pinnallakin pahamaineisen ahtaita sisätiloiltaan.
Vähän ennen nousua vastaamme
kahden miehen rebetiimi. Tsekkasin
molemmat rutiininomaisesti valollani
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Viistokaikuluotaimen kuva ”Gordyistä”.
Venäläinen ”Gnevnyi”-luokan hävittäjä
törmäsi miinaan ja upposi marraskuussa 1941
Porkkalan eteläpuolelle.

ja huomasin toisen sukeltajan kelan
päässeen purkautumaan, pätkä luolanuoraa kellui lupaavana spagettina
vyötäröllä. Pitkään valoa vilkuteltuani
sain hänen kiinnitettyä huomionsa. Valitettavasti kommunikointimme ei sujunut. En päässyt kelaan käsiksi, koska
kohde ymmärsi tarkoitukseni väärin
ja pyöri paikallaan ympyrää yrittäessäni kiertää hänen toiselle puolelleen
päästäkseni käsiksi purkautuneeseen
kelaan. Pohja-aikani tuli samassa täyteen. Koska tilanne ei missään nimessä ollut hengenvaarallinen, vetäydyin
tilanteesta aloittaakseni nousun.
Nousuköydellä oli ruuhkaa. Pari
kertaa alhaalta nouseva pikkukuplasade aiheutti huimausta, olo oli kuin
vapaassa pudotuksessa lentokoneesta.
Alta lähestyvän rebesukeltajan kela ei
onneksi ollut purkautunut enempää.
Dekoilu ja nosteenhallinta sujui jo
huomattavasti eilistä paremmin. 83
minuuttia lähdöstä rasvatyynen merenpinnan puhkaisi kolme tyytyväistä
päätä.
Käännä

Opit:
-koska et pystynyt selvittämään
havaitsemaasi
ongelmatilannetta itse,
olisi pitänyt signaloida
kauempana olevalle toiselle rebemiehelle hänen
parinsa purkaantuneesta
kelasta

”Gordyi” vauhdissa. Höyryturbiinien antama
huippunopeus 112-metriselle alukselle oli 38 solmua

Sukellus 3: ”Klaus Oldendorff”
Lauantain toinen sukellus tehtiin
”Klasulle”. Ankkurointi oli vienyt paljon aikaa, koska joku ystävällinen sielu
oli jälleen kerran ajanut poijuköyteen
pahki. Hylky oli siis etsittävä ja merkittävä. Neljän jälkeen iltapäivällä
loikkasin veteen Rasa Siegbergin
kanssa. Kohta pinnan alapuolella
huomasin, että oikea hanska tuntuu
vuotavan. Vuoto tuntui kuitenkin niin
pieneltä, että ajattelin jatkaa. Laivan
katkeamiskohtaan päästyämme poijunarussa killuivat Pekan ja Mikun
happipullot ja sisältä pöllysi mahtava
ruskea ruostepilvi. ”Pojat ottavat näemmä pienet penetykset”.
Tässä vaiheessa vettä tuli hanskaan
jo oikein kunnolla ja kolmeasteisen
veden pureva kylmyys hivuttautui kyynärvartta ylöspäin. Kiristelin hampaitani seuratessani Rasaa ennätyssurkeassa näkyvyydessä. Kiertelimme laivaa

pitkin ja poikin. Kellon näyttäessä 15
minuuttia ja syvyysmittarin 40 metriä
loppui pukukaasu, täyttönapin painamisesta seurasi vain ”tuh”-ääni. Nyt
alkoi huumorintaju olla jo kohtuullisen vähissä. Selitin tilanteen Rasalle
viittomalla, mutta päätin kuitenkin
jatkaa sukellusta ”pahalla sisulla”. Ehdimme vielä uida keulaankin, ennen
kuin 25 kohdalla käänsimme peukalon pintaan - itse käytin vasenta koska
oikea käsi lakkasi toimimasta kymmenen minuuttia sitten.
En muista, milloin olisin palellut
yhtä paljon dekoissa. Aikainen kevät
ei ollut lämmittänyt pintavettä vielä
lainkaan, joten kutosessa piti uida ympyrää kuin häntäänsä jahtaava koira,
ettei olisi hibernoitunut totaalisesti.
Laivalle päästyäni huikkasin tarjoavani ilmaista kaljanjäähdytyspalvelua,
taskulämminkin mallastölkki olisi
jäähtynyt kourassani tarjoilulämpöiseksi viidessä sekunnissa. Vettä hans-
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kasta ja oikeasta hihasta valui oktoberfest-tuopillinen - ja tietenkin kaikki
kuivapukuni vanhat saumavuodot olivat osallistuneet ”Jäädytetäänpä Jopi”
-talkoisiin.

NORPPAUUTISIA
Laura Oikari
Kausi kului taas nopeammin kuin uskoinkaan ja nyt ollaan jo kesätauolla. Olen
ollut kiireinen uuden koulun ja töiden takia tänä keväänä, joten hatunnosto
koko ohjaajatiimille, että olemme saaneet homman toimimaan. Suurkiitos myös
iloisille norpille mukanaolosta ja hauskoista harkoista.

Opit:
-puvun vuotaessa keskeytä sukellus,
ellei ole painavaa syytä olettaa, että
hylyssä on poikkeuksellisen kauniita
merenneitoja tai natsien kulta-aarre.

Sukellus 4: ”Hylkypuisto”
”Hylkypuisto
Ankkuroimme lauantai-iltana Sompasaareen. Puolet koplasta - allekirjoittanut ensimmäisten joukossa
- livisti tietenkin tuttuun merimiesravintola ”Hilpeään Haukeen”
puimaan päivän tapahtumia. Vaikka
aamiaiselle horjui vähemmän pirteää
väkeä, paria poikkeusta lukuunottamatta kaikki lähtivät sukeltamaan.
Parinkymmenen metrin syvyydessä
tehty museokierros ”Gustav Adolf”purjelaivan raunioissa sujui välikohtauksitta. Edellisen illan väsymys ja
tunkkainen tunne katosi kaksiasteisen
veden ja hapen korkean osapaineen
suotuisalla yhteisvaikutuksella. Kokkimme Ellin keittämä poikkeuksellisen herkullinen jauhelihakeitto katosi
nälkäisiin suihin ennätysvauhdilla.
Opit:
-pitkäksi venähtäneeseen iltaan Dagen-Efter-Dyykki eli ”DED” toimii paremmin kuin ”BED”

Ylhäällä: Pekka, Aki ja Jape köysiä
selvittämässä.
Alakuva: Jape antaa X-Scootterilleen kyytiä

Yhteenveto:
Syvien ja keskisyvien kohteiden yhdistäminen saman reissun ohjelmaan
herätti jonkin verran epäilyksiä. Laiva saatiin kuitenkin täyteen tavallista
lyhyemmästä
ilmoittautumisajasta
huolimatta ja kaikki osallistujat tuntuivat olevan reissuun tyytyväisiä. Piponnosto reissun hoitaneelle Mikulle
erinomaisesta työstä!
Teksti: Jopi
Kuvat: Rasa, Miku, Marja

Järjestämme näillä näkymin kolme snorklauskertaa heinä-elokuussa. Ilmoittelen niistä sitten lähempänä sähköpostitse. Jos tiedätte kivoja snorklauspaikkoja lähialueella, vinkatkaa ihmeessä! Kaukajärvelle mennään varmaan kerran,
mutta sitten olisi hauska päästä muuallekin.
Syksyllä harkat alkavat syyskuun ensimmäisenä sunnuntaina 2.9. klo 9. Koska
meillä on nyt uusia ohjaajia, voimme kasvattaa porukkaa muutaman norpan
verran. Jos Sinulla on siis sisaruksia, kavereita tai tuttuja joiden tiedät haikailevan norppaporukkaan, ilmoita asiasta mahdollisimman pian. Luultavasti ryhmät ovat täynnä jo hyvissä ajoin ennen kauden alkua.

Norpparalli Tampereella 3.-4.11.2007
RRDC, TaUrsu ja Sukeltajaliitto järjestävät valtakunnallisen norpparallin Tampereella. Tapahtumaan tarvitaan seurasta talkoolaisia. Tarjolla on monenlaisia
hommia: vedenalaisia ja -päällisiä toimia hallilla, kuljetuksia, suunnittelua, valvontaa, ruoanlaittoa sekä tarjoilua. Tarkoitus olisi koota niin iso talkooporukka,
että kenellekään ei tulisi mahdottoman pitkiä vuoroja ja jokainen saisi omiin
aikatauluihin sopivan vuoron.
Suunnitelmat koitetaan saada hyvälle mallille jo kesän aikana, joten heti alkusyksystä päästään varmaan miettimään käytännön työnjakoa. Toivottavasti siinä vaiheessa olisi riittävästi ilmoittautuneita.
Ilmoittautumiset ovat vielä alustavia ja tarkemmin niistä sovitaan syksyllä kun
kaikkien osapuolten aikataulut on selvillä. Toivoisin siis vapaaehtoisten talkoolaisten laittavan mailia osoitteseen laura@rrdc.fi tai tekstari 040-5706544.
- Laura
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TAMPEREPÄIVÄ OJAMOLLA
viides toukokuuta järjestettiin Ojamon kaivoslammella tamperelaisten
sukeltajien oma sukelluspäivä. 20
paikkaa täyttyivät nopeasti. Mukana
oli iso joukko ensikertailaisia, jotka tavoittelivat luolasukellukseen
VAADittavaa L1-Ojamoluokitusta.
Teksti: Mikko Varonen
Kuvat: Matti Anttila, Miku Tyven

K

ävin Padin Cavern kurssin syksyllä 2005 Paakkilassa. Kurssi
antoi perustietämystä cavern/luolasukeltamisesta, mutta silti se
tuntui vähän kevyeltä, varsinkin kun
on seuran lehdestä lukenut mitä Peik
Joutsen on kursseillaan teetättänyt.
Ennen cavern-kurssia luolakokemukset ovat lähinnä Kaatialan ”turistikierroksesta” ja etelän lomareissujen läpiuinneista ja turistiluolista. Näistä se
kipinä tavallaan iskikin. Thaimaassa
divemasterin hommia tehdessä lukuisat läpiuinnit ja varsinkin Ko Ha Yain
vaikuttava tippukivikatedraali eivät
ainakaan auttaneet luolakärpäsen puremaan.
Ojamon luolissa en ole sukeltanut
ennen lauantaita. Lahden kaverit joutuivat harjoittelemaan Ojamon luolissa useamman kerran, ennen kuin
pääsivät luokitusta yrittämään. Kaikki
olivat vielä minua kokeneempia su-

keltajia. Ehkä talviolosuhteilla oli jotain osuutta asiaan. Tällä kertaa reilut
450 sukellusta ja noin 20 luola/cavern
sukellusta ilmeisesti riittivät suoraan
luokitussukellukseen.

Matti kertoi palautteessa, että jo sukelluksen alkuvaiheessa näkee kuinka
luokitus tulee menemään, nosteenhallinta ja tiimin yleinen rauhallisuus
kuulemma kertoo jo paljon. Palautteessa ei varsinaisesti tullut mitään
uutta ja mullistavaa, kokeneempien

Tunne oli valtava, kun pääsi kirkkaaseen veteen kiven sisään! Ihan niin
kuin jossain leffassa! Harmi, kun menivät tekemään tuon kaivoksen kauas
Lohjalle, eikä esimerkiksi Hervantaan.
Käännä

Treenasimme luokitusta varten kovasti. Saimme luokitetuilta Ojamon
kävijöiltä vinkkejä, minkälaisia tapahtumia voi luokituksella tulla vastaan.
Harjoittelun johdosta fiilis ennen luokitusta oli hyvä. Luokittajamme Matti
Anttila briiffasi alueen toimintatavat
sekä tulevan luokitussukelluksen perusteellisesti eikä tuntemattomaan
luolaan meno aiheuttanut ylimääräisiä sydämentykytyksiä.
Tiimissämme oli neljä sukeltajaa.
Luokittaja seurasi ”haamuna” vieressä
ja antoi ohjeita sekä yllättävän vähän
”sikaa”. Suuntasimme 28-tason Kiskokuiluun kukin vuorollaan reelia vetäen
ja viimeisen reelin vetäjän kohdalla SE
sitten tuli, kauan odotettu jekku: Jannen lamppu ”pimeni”. Pientä ihmettelyä oli ilmassa, mutta tilanne meni
kunnialla läpi. Koko paluumatkan
odotin ”lisäsikaa”, edes ilmanjakoa tai
venttiilien kääntelyä, mutta näiltä vältyttiin. Sukellus meni siis koko teamin
osalta hyvin ja kaikki saivat luokituksen. Mielestäni pääsimme helpolla.

kanssa harjoittelu ja hinkkaaminen
on ilmeisesti tuottanut jotain tulosta.
Kokemusta pitää kuitenkin saada lisää. IANTD:n Intro to Cave olisi seuraavana vuorossa, kunhan aikataulut
saadaan lyötyä lukkoon.
Yläkuva: luokitussukellusten jälkeen Matti
Anttila antaa palautetta L1-kandidaateille.
Alhaalla: Timo Takamäki Helminauhassa.
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Toimitus ahdisteli luokitussukelluksen kunnialla läpäisseitä
Janne Sarkkiota (JS) sekä Markku Varosta (MV):
Oletko käynyt luolakursseja ennen Ojamoa?
JS: IANTD Intro to Cave -kurssin Meksikon Playa Del Carmenissa.
MV: Vain PADI Cavernin

Montako cavern- tai luolasukellusta olet tehnyt?
JS: kurssisukelluksia kahdeksan kpl sekä kolme Cavern sukellusta Meksikossa.
Suomessa pari kertaa Kaatialassa.
MV: Kutakuinkin parikymmentä.

Mistä sait kipinän luolasukellukseen?
JS: Meksikosta.
MV: ”Isojen poikien jutuista.”

Vastasiko L1-taso odotuksiasi?
JS: Näkyvyydeltä odotin vähän enemmän.
MV: Ylitti odotukseni. Että voi vesi olla kirkasta!

Vastasiko luokitusssukellus odotuksiasi?

L1-luokitettujen kääntöpiste
Helminauhassa.

JS: Kutakuinkin.
MV: Odotin paljon pahempaa. Oltiin varauduttu ja treenattu kaikkein ”ilkeimpiä” temppuja silmällä pitäen.

Mitä ”jekkua” luokittaja teki sukelluksella?
JS: Sammutti valon. Ei ollut luokittaja onneksi jekkutuulella, kun joutui sukelluttamaan kaksi L1-ryhmää ja yhden L2-ryhmän saman päivän aikana.
MV: Ainoastaan valon sammuttamisen yhdelle tiimiläisistä.

Millaista oli luokittajan jälkipalaute?
JS: Palaute oli positiivista. Huomasin sen miten tärkeää ryhmän muiden jäsenten auttaminen on. Se voi olla valaistusapua tie-offia tekevälle kaverille tai jokin
muu huomaavainen teko vaikeuksissa olevalle kaverille. Meillä yksi ryhmän jäsen otti omatoimisesti kelani huolekseen, kun minulta sammutettiin päävalo.
MV: Ihan positiivista palautetta saimme.

Aiotko sukeltaa Ojamolla jatkossa säännöllisesti?
JS: Mahdollisesti viikonloppuisin.
MV: Ehdottomasti.
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Yläkuva: sukellusten välissä on syytä tankata
Vasemmalle: Sukellusvanhemmuutta Benny
Hill Shown hengessä
Pikkukuva: Kiskot, jotka jatkuvat
kaivoksen alimmille tasoille asti.
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KUNTOUINNIN LOPPUKATSAUS

K

uluneena kautena kolme uimaria ylsi tavoitteena olleeseen
107 kilometriin. Mikä ilahduttavinta, kaksi eniten uinutta olivat
uimarijoukossa uusia nimiä. Kauden
ylivoimainen ykkönen omalla kymmenluvullaan oli Ari Huhtala, 138 kilometriä. Toinen oli Arja Nevalainen,
117 kilometriä ja kolmas Jari Rinkinen, 110 kilometriä.
Kuntouinnin kauden virallisesta lopetusajankohdasta on käyty oppiriitoja siitä saakka kun uintia on järjestetty.
Tulkinnat ovat vaihdelleet toukokuun
alusta kesäkuun loppuun. Koska virallisia sääntöjä ei ole, on O-renkaan
ilmestymispäivä on kenttäoikeuspäätöksellä katkaissut kauden. Tällä kertaa edellisen kauden ykkönen Tuula
jäi lähelle tavoitetta 102,5 kilometriin,
ja saanee matkan täyteen jo kesäkuun
alkupuolella. Loppu joukko saavutti
myös erilaisia tuloksia. Mainittakoon
Kärkkäisten pääasiassa Galapagossaarilla uimat 30 ja 20 kilometriä. Arin
heikomman tuloksen ymmärtää kun
muistaa saarien mahtavat kilpikonnat
ja niiden voimakkaat, terävät leuat.
Nuo napsijat ovat pelottavia, ja uidessa käsiä kannattaa käyttää ainoastaan
perhejalokivien varjeluun. Niemelän
Kati ja Marko noteerasivat 10 metriä.
Matka ei ole pitkä mutta silti kunnioitettava, kun muistaa nuoren lapsiperheen kiireet.
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Rinkiset ovat järjestämässä kauden
kesäjuhlaa. Riittävän tasokasta paikkaa ei Suomesta ole vielä löytynyt,
mutta Jari työskentelee päätoimisesti
asian parissa. Aika on joka tapauksessa
joskus elokuulla. Informaatiota lähetetään myöhemmin kesällä. Uusi kausi
alkaa taas elokuussa ja tavoitehan on
nyt sitten 108 km. Kuten aiemminkin
on sanottu, uusia uimareita otetaan
mielellään mukaan porukkaan. Jos
joku jäsenistöstä aikoo aloittaa kuntouinnin, ilmoitelkoon asiasta allekirjoittaneelle.

Kuntouinnin tulokset:
Huhtala Marjo
Huhtala Ari
Kärkkäinen Päivi
Kärkkäinen Ari
Leinonen Sakari
Nevalainen Arja
Nevalainen Vesa
Niemelä Kati
Niemelä Marko
Penttilä Matti
Rinkinen Tuula
Rinkinen Jari

13 km
138 km
30 km
20 km
92 km
117 km
48 km
10 m
10 m
28 km
102,5 km
110 km

- Sakke
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Penettäjämme pönöttävät Pariisissa. Matkaa Lot’n alueelle jäljelä 400 kilometriä. Vasemmalta
Matti, Mikko ja Mawe, kameran takana Timo, taustalla joku kivikasa.

Luolasukellusta ranskassa

M

ikko junaili meille vuokralle
pikkubussin, jonne mahdutettiin varusteet ja ukot. Auto
oli hieno, ehkä liiankin, toisaalta ehkä
hieman liian pieni. Tavaraa oli liikaa ja
osa jouduttiin jättämään suosiolla Masalle Espooseen. Matkaa autolla kuitenkin tehtiin vallan mukavasti, jos 18
tunnin autossa istumista enää millään
tavalla luonnehtia mukavaksi.

ETELÄ-RANSKASTA LÖYTYY KOMEA VALIKOIMA LUONNONLUOLIA SUKELLETTAVAKSI. MATKA ON PITKÄ JA
VAIVALLOINEN, MUTTA SE KANNATTAA TEHDÄ. Teksti: Mawe KAUPPINEN | Kuvat: Matti Anttila | REISSUSSA
MYÖS: MIKKO JA TIMO TAKAMÄKI
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Lähdimme liikkeelle Helsingistä,
jossa ajoimme auton Superfast Ferriesin laivaan. 24 tuntia myöhemmin
olimme perillä Rostockissa iltakymmenen aikaan. Siitä ajoimme menomatkalla Pariisin kautta (pitihän Riemukaari ja se kumma metallinen torni

nähdä) noin 18 tuntia Ranskaan. Paluumatka kesti 19 tuntia Brysselissä ja
Kölnissä käynnin vuoksi. Kokemus oli
myös matkata 3 tuntia 50 kilometrin
matkaa Hampurin tienoilla. Nyt tiedän mitä saksankielinen termi Stau*
tarkoittaa. Ajokilometrejä reissulla
tuli hieman yli 4000. Ruotsin kautta
ajamalla kilometrejä olisi tullut enemmän, joten laiva oli meille mieluisampi
vaihtoehto.
* liikenneruuhka -taittaja
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Majoitus oli varattu Lynnen kautta.
Hän pitää miehensä kanssa paikallista sukelluskeskusta Pont de Rhodesin
kylässä. Majoituimme huvilaksi muutettuun vanhaan taloon, joka oli asiallinen. Telkkaria ei ollut, mutta sitä
emme kaivanneetkaan. Ilmahuolto
järjestyi Lynnen kautta ja häneltä saa
myös ennakkoon tilata happea ja/tai
heliumia. Lynne tekee maksua vastaa
myös ruokaa, mutta tämän puolen
hoidimme itse.
Ranska on mielenkiintoinen luolasukelluskohde, mutta vain valitettavan kaukana. Matkaa tulee Suomesta
sen verran, ettei sinne joka kuukausi
viitsi ajella. Joukossa olisi hyvä olla
edes jonkin verran ranskaa puhuva ihminen, sillä kaikki asiointi paikallisten
kanssa on paljon helpompaa. Lähdenkö uudestaan? Ilman muuta. Kuka
lähtee mukaan?

Kohteet
Kaikki käymämme luolat on kuvattu Andrew Wardin kirjassa Underwater Guide to the Lot & Dordogne
France. Kirjan huono puoli on se, että
paikkojen koordinaatit on esitetty ns.
Lambert koordinaatistossa, joka ei ainakaan minulle sanonut mitään, eikä
oikein avautunutkaan. Avuksi tuli aiemmin paikalla käyneet suomalaiset
sukeltajat, joilta saimme paikkojen
koordinaatteja WGS 84 muodossa.
Lisäksi sain hankitun yhden saksalaisen kirjan, jossa oli myös paikkojen
koordinaatteja. Paikkojen löytämien
oli helppoa, kunhan reittipisteet oli
ensin syötetty Garmin Quest gepsiin.
Se opasti meidät paikkojen lähelle,
mutta paikasta riippuen lopullinen etsiminen oli tehtävä jalkaisin.

Matti ja Timo Fontaine de Trouffessa. Ilmeistä päätellen koti-ikävä ei pahemmin vaivaa.
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Käännä

Timo Takamäki tulossa
ulosss sisään Fontaine de Trouffeen restriktion läpi.
Syvyyttä kahdeksan
san
nm
metriä.

Fontaine de Truffe
Ensimmäinen sukelluskohteemme
oli Fontaine de Truffe. Sinne ajaminen tuotti hieman päänvaivaa mm.
kielletty ajosuunta -liikennemerkin
ranskankielisen lisäkilven vuoksi,
mutta lopulta paikka löytyi. Huolta
aiheuttivat myös keskelle kapeaa tietä toisiinsa nalkkiin jääneet koirat (!)
jotka piti ohittaa ilman, että herkkä
hetki enempää häiriintyisi. Lampi on
aivan tien vieressä, joten paikka oli
siinä mielessä helppo löytää. Ennakkotiedoista poiketen Truffeen mahtuu
sisälle 2x18 litran paketilla, mutta vatsa raapii pohjaa ja pullot kattoa. Näkyvyys luolassa on hyvä ja luola olikin
mitä sopivin aloituspaikka. Niin ikään
main linen löytäminen on helppoa;
Truffen allas on halkaisijaltaan noin
5-6 metriä ja main line lähtee avoveden puolelta. Aluksi luola on leveä,
mutta jakautuu myöhemmin kahdeksi

käytäväksi. Näistä vasemmanpuoleinen jatkaa leveänä, mutta oikeanpuoleinen on paikoitellen todella ahdas
ja mutkitteleva. Luonnollisesti main
line jatkaa juuri oikeanpuoleista käytävää. Meidän lisäksemme paikalla ei
ollut muita, joten saimme tehdä keikkamme yksinämme omassa rauhassa.
Truffeen ei käsittääkseni tarvita sen
kummempia lupia, sillä lähin talokin
on reilun matkan päässä. Loppuviikosta paikalle löytyi myös vaihtoehtoinen reitti, jota mielestäni kannattaa
käyttää, sillä se ei ainakaan kulje kenenkään talon läpi.

Emergence de Ressel
Toinen kohteemme oli Ressel. Autot
pitää jättää ylös tien varteen ja sukelluspaikalle alas joen rantaan johtaa
kaksi pientä polkua hieman samaa
tyyliin kuin Kaukajärvellä Lumppu-
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rinrannassa. Ainoa vain, että polut
ovat todellakin kapeita polkuja ja jos
mahdollista Kaukajärveä jyrkempiä.
Varusteet puetaan autolla ylhäällä ja
ne päällä tallustetaan enemmän tai
vähemmän hoippuen alas rantaan..
Tähänkään paikkaan ei tarvitse kysyä
lupia, sillä asutusta ei ole lähimaillakaan.

on muutama sivukäytävä, joita pitkin
voi tehdä ns. circuitin pienemmilläkin
pulloilla. Me sukelsimme Resselissä
kahtena päivänä ja viimeisenä päivänä
teimme trimix sukelluksen 50 metrin
syvyyteen.

Sukelluspaikkana Ressel on hieman erikoinen, sillä luola lähtee joen
pohjasta muutama metrin syvyydeltä.
Joen vesi on sameaa ja näkyvyys siinä
on vajaa metri. Luolassa itsessään näkyvyys on erinomainen. Kontrasti joen
samean ja luolan kirkkaan veden välillä
on uskomaton, varsinkin luolasta ulos
tultaessa sukelluksen päätteeksi. Main
line lähtee joen penkalta veden pinnan yläpuolelta veteenmenopaikasta
noin 60 metriä ylävirtaan ja se johtaa
suoraan luolaan. Luolan suuaukko on
iso samoin kuin luolakin. Luolassa on
mukava sukeltaa ja luola on varsin yksinkertainen muodoltaan. Resselissä

Landenousse on erikoisin sukelluspaikka, jossa koskaan olen käynyt.
Olimme lukeneet paikasta etukäteen,
mutta emme silti voineet kuvitella
sitä työn määrää, jonka paikalla sukeltaminen vaatii. Tiesimme, että varusteiden alas ja ylös saamiseksi olisi
mukana hyvä olla taljasysteemi, mutta
emme me uskoneet moisia puheita.
Onneksi paikalle sattui puolalainen
ryhmä, jonka taljaa saimme lainaksi;
ilman sitä varusteemme olisivat jääneet kaivon pohjalle. Työn määrän
vuoksi aikaa kului arvioitua enemmän
ja päätimme tehdä paikassa vain yhden sukelluksen; tosin penetraation

Source de Landenousse

Yllä: Mawe ”naatiskelee” .
Oikealla: Mikko paluumatkalla ’Trouffessa’, syvyys kymmenisen metriä, suuaukolle 150 m.
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denousse on myös alueen luolista niitä
harvoja, joissa pohjan saa pöllyämään.
Silt-out-harjoitus kuului puolalaisen
ryhmän kurssiin, mutta mitään katastrofaalista näkyvyyden menetystä
luolassa ei saa aikaan; ainakin jos vertaa Kaukajärven pohjan pöllyämistä.
Lupaa sukeltamiseen ei tarvita, mutta
autoille on niukasti paikkoja. Varusteet puretaan autosta jonka jälkeen
autot viedään noin 500 metrin päässä
sijaitsevalle pysäköintialueelle. Puolalaisten mukaan alue on vaihtanut
omistajaa ja jonkinmoista maansiirtoa
pysäköintipaikan laajentamiseksi on
tekeillä, mutta mikä on lopputulos jää
nähtäväksi.

Trou Madame
Mawe avustamassa Robert Kleinin puolalaisia
luolakurssilaisia kamojen laskussa, paikkana
Landenouse.

maksimiajaksi sovimme 40 minuuttia
yhteen suuntaan, joten keikasta tuli
tavallista pidempi.
Landenousse on sementtinen, seinämiltään pystysuora kaivo. Sen mitat ovat noin 5 x 5 metriä suuntaansa.
Kaivon pohjalle laskeudutaan seinässä olevia pystysuoria tikkaita pitkin.
Varusteet puetaan vedessä kelluen ja
kuolleita hiiriä (!) tms. varoen. Vaikka
Landenoussessa sukeltamisen eteen
pitää nähdä vaivaa, on kaikki vaiva
sen arvoista. Luola on aluksi kapea,
mutta levenee hiljalleen muutaman
kymmenen metrin jälkeen. Näkyvyys
on hyvä ja maisemat upeita. Lan-

Trou Madame sijaitsee aika lähellä
Landenoussea ja paluumatkalla päätimme käydä katsomassa millainen
paikka se on. Luola sijaitsee noin 300
metrin päässä tiestä huonokuntoisen
polun päässä. Veteen pääsemiseksi on
kontattava kymmenisen metriä matalassa kuivaluolassa ennen kuin pääsee
veteen. Isoilla pulloilla luolaan ei mahdu ja niinpä päätimme jättää Trou Madamen rauhaan tällä reissulla.

Gouffre de Cabouy
Cabouy oli sukeltamistamme luolista
ainoa, johon tarvittiin lupa. Lammen
reunalla on jonkinmoinen vedenottamo tms. ja sitä ympäröivällä aidalla
on toimintaohjeet paikalla sukeltami-
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seksi. Meille asia selvisi vasta sukelluksen jälkeen, mutta kukapa ohjeita
etukäteen lukisi ;) Paikalla oli tosin
joku mies vesipuuhissa ja Masa meni
kyselemään häneltä lupaa. Lupa heltisi, mutta eipä hepulla omien sanojen
mukaan ollut mitään valtuuksia sitä
myöntää. Vesiin vaan! Cabouy oli paha
pettymys. Näkyvyys oli vajaa metri ja
vesi samean harmaata. Luolan suuaukko lähtee 30 metrin tuntumasta ja
kun näkyvyys ei parantunut lainkaan
muutaman kymmenen metrin uinnin
jälkeen, keskeytimme sukelluksen.

Sammakkopotku- ja
tasapainotusklinikka 23.-25.3.2007

Sourde de Landenouse. Masan
”makuukamari-ilme” johtuu 30 asteen
helteestä.

K

evään kurssitarjonta alkoi sammakkapotku- ja tasapainotusklinikalla, jonka vetivät uskolliset kouluttajamme Reima Mäkiranta
ja Marko Niemelä.
Koulutus aloitettiin tekniikoiden
teoriapuoleen tutustuen. Teoriaosuus
käsitteli kattavasti potkutekniikoita,
kuten sammakkopotkun, modifioidun
sammakkopotkun, modifioidun saksipotkun, helikopterikäännöksen sekä
peruutuspotkun. Potkun syvempään
olemukseen pureuduttiin havainnollisten videoiden ja suullisen kuvauksen
avulla. Lopuksi päästiin vielä hieman
kuivaharjoittelemaan sammakkopotkua.

Luolasukellusta
ranskassa

Toinen kurssin pääteema oli tasapainotuksen hallinta, jonka perustalle
koko vedenalainen toiminta rakentuu.
Jos et pääse balanssiin, et pysty kontrolloimaan uintiasi ja haaskaat energiaasi väärästä asennosta johtuvan
ylimääräisen vedenvastuksen vuoksi.
Huono nosteenhallinta ja trimmi tekevät rauhallisen paikallaanolon mahdottomaksi esimerkiksi valokuvattaessa.

levan uintikeskuksessa. Harjoituksessa haettiin varusteille tasapainoa sekä
oikeaa tasapainotusta ja uintiasentoa,
joiden perustalle potkutekniikkaa voitiin alkaa rakentaa. Uintiasentoa selviteltiin uimalla altaan ympäri Markon
videokuvatessa samalla suorituksia.
Kuvamateriaalin avulla pääsimme tutkailemaan uintitekniikkaamme ja siinä piileviä mahdollisia puutteita.
Allasharjoitukset painottuivat sammakkopotkun ja tasapainon hallintaan, mutta paljon muutakin päästiin
kokeilemaan. Erilaisia harjoitteita olivat esimerkiksi modifioidun sammakkopotkun käyttö ahtaasti uitaessa ja
muita sukeltajia varoen, peruutuspotku, tasapainon hallinta kierrättämällä
parin kilon irtopainoa sukeltajalta toiselle, maskitta sukeltamista sekä poijun ampumista leijunnassa.
Kurssi oli todella antoisa ja antoi hyvät eväät avovesikauden aloittamiseen
ja oman sukellustekniikan kehittämiseen. Suosittelen lämpimästi kaikille,
jotka ovat kiinnostuneita oman uintitekniikkansa kehittämisestä ja vaivattomammasta sukeltamisesta!

Siphon-2 -luola Trouffessa. Syvyys noin kaksi metriä, penetraatio n. 200 m.

Allasharjoitukset alkoivat normaaliin
aikatauluun heti aamukahdeksalta Ka-
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- Erkka
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