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PUHEENJOHTAJALTA
Jari Leppäkoski
Kylmä kesä on pitänyt vedet viileinä syksyyn saakka, mutta toisaalta kuivapuvun pukeminen ei ole ollut yhtä tuskallista kuin helteellä - toivottavasti olette
sukeltaneet runsaasti. Heinäkuussa jouduimme valitettavasti peruuttamaan
viikon Orbiit-reissun osallistujapulan vuoksi. Toivottavasti reissuille saadaan
jatkossa riittävästi lähtijöitä. Tätä kirjoittaessani sysksyn Orbiit reissut ovat
vielä edessä, mutta taitavat olla takana jo lehden ilmestyessä.
Tämä vuosihan on seuran 20 v juhlavuosi - toivottavasti mahdollisimman moni
pääsee mukaan juhliimme 8. syyskuuta!
Hyviä sukelluksia!

Keväinen peruskurssi on siis saatu kokonaan päätökseen. Sen sijaan lähikouluttajakurssilta, talvisen tasapainotusklinikan sekä keväällä aloitetun jatkokurssin
rästisuorituksia on edelleen pöydällä melkoinen kasa. Nämä rästisuorituksen
on tarkoitus hoitaa mahdollisimman tarkasti pois päiväjärjestyksestä, ennen
kuin oikeasti pystymme aloittamaan yhtään seuraavaa kurssia.
Sitten kun kalenterista taas löytyy tarpeeksi vapaata, niin seuraavat kurssit mitä
RRDC:ssä järjestetään tulevat olemaan Sukellusturvallisuuskurssi (Rescue Diver) sekä Nitroksin peruskurssi. Näistä tulee myöhemmin lisää infoa, kun ovat
paremmin ajankohtaisia.
Mukavaa loppukesää kaikille!

NORPPAUUTISIA

Laura Oikari

KOULUTUSUUTISIA
Reima Mäkiranta
Seuramme on tänä vuonna tehnyt runsaasti yhteistyötä naapuriseurojen kanssa. Talvella pidettiin lähikouluttajakurssi TaUrSu:n kanssa. Nokian Urheilusukeltajien kanssa on pidetty yhteistyönä sekä peruskurssi- että jatkokurssit.
Viikon Orbiit reissut myöskin vedettiin jollakin tasolla yhteen - näin saatiin yksi
kunnollinen reissu kahden vajaakuormaisen matkan sijasta. Syksyllä on lisäksi
tulossa suuri valtakunnallinen norppatapahtuma Tampereelle, joka myös tehdään yhteistyönä TaUrSu:n kanssa.
Tämä on erittäin hieno suuntaus, sillä aktiiviresurssit on kaikissa seuroissa kuitenkin pienet ja tekemistä riittää kuitenkin ihan kaikille halukkaille. Koulutuksenkin ”hyötysuhde” samalla paranee, kun saadaan suurempia kursseja.
Syys-lokakuun aikana on 2-3 tuoretta lähikouluttajaa jatkamassa suoraan liiton
kouluttajakurssille. Haaveissa onkin, että kouluttajien määrän kasvaessa ja seurayhteistyön edelleen syventyessä voi yksittäinen kouluttaja profiloitua paremmin hänen kiinnostustaan vastaavaan kurssiin - muilla kursseilla hän toimisi ainoastaan ns. rivikouluttajana. Näitä kursseja kun nykyään on tarjolla melkoisen
paljon. Näin yksittäisen aktiivin työmäärä pysyy kohtuullisena.
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Tätä kirjoittaessa on syksyn ohjelma juuri suunnitteilla. Tarkempaa tietoa siitä
sähköpostitse myöhemmin. Muutama päivä on jo varmistunut:
2.9. Kausi alkaa. Ilmoittautuminen alk. 8:30, harkat 9-10.
9.9. Vanhempien infotilaisuus kerhohuoneessa, samaan aikaan kun norpilla harkat.
Tietoa kauden ohjelmasta, norpparallista ym.
30.9. Sukeltajavuoro on peruttu, norpilla on muuta ohjelmaa sekä pelisääntöjen sopiminen n. klo 12-14 (paikka myöhemmin)
21.10. Norppien syysloma, ei ohjattuja harkkoja
3.-4.11. Valtakunnallinen norpparalli Tampereella
9.12. Pikkujoulu
Ohjaajaporukka jatkaa tuttuun tapaan ja uusia norppiakin aloittaa ryhmissä. Ryhmissä on nyt yhteensä noin kolmekymmentä norppaa, ja konkari-norppien Kampela-ryhmä onkin ennätyssuuri. Hienoa, että niin moni norppa on pysynyt vuodesta
toiseen innokkasti mukana toiminnassa! Toivottavasti norpparyhmille on nyt enemmän tilaa toimia, kun uimahalliin on kesän aikana avattu kaksi uutta allasta.
Marraskuussa järjestettävä norpparalli vaatii paljon järjestelyjä ja olemme kiitollisia
kaikesta mahdollisesta avusta. Toivottavasti ainakin kaikki norpat pääsevät mukaan
tekemään tapahtumasta ikimuistoisen!
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Vihreästä hämystä materialisoituu hahmo. Matalan surinan
säestyksellä ohitse sujahtaa sukeltaja rennossa, röyhkeän
itsetietoisessa trimmissä kadoten hetkessä kaukaisuuteen
tehokkaan sukellusskootterin vetämänä.
POTKIessani vastavirtaan en voi välttyä ajatukselta:
”Saisikohan tuollaisen liekkimaalattuna?”
Teksti: Jopi ASIATIETOJEN TARKISTUS: TEPPO LALLUKKA
Kuvat: Rodney Nairne / SUBMERGE SCOOTERS,
Pekka Kumpula, Rasse Ruokonen
4
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Kolme Silent Submersionmallia: vasemmalta
uutuus, nikkeliakkuinen
uutuus N-19 sekä
lyijyakkuiset UV-18 ja
UV-26
Kuva: Submerge Scooters

T

ekniikkasukellukseen soveltuvia skoottereita saa useilta
valmistajilta. Tunnetuimpia
ovat amerikkalaiset Gavin ja Silent-Submersion sekä uusi tulokas X-Scooter. Eurooppalaisetkin
valmistajat ovat havainneet kasvavat laitemarkkinat ja italialaiset
ovat lähteneet haastamaan amerikkalaisia ADV Zeuxo-skootterilla.
Jotta skootterin valinta ei olisi liian
helppoa, markkinoilla on useita eri
kokoja useista materiaaleista valmistettuna, kahdella moottori- ja
kolmella eri akkutyypillä.

Valinnan vaikeus

(SLA) pidettiin usein luotettavampana kuin uudempaa litium- (LION) tai
nikkeli-akkuteknologiaa (NIMH). Ensiksimainitun etuja ovat edullisemmat
hankintakustannukset ja luotettavuus.
Lyijyakkujen suurin varjopuoli on kaksinkertainen paino saman paloajan
nikkeli- tai litium-akkuihin verrattuna. Nämä ovat huomattavasti kalliimpia ja niitä on käytetty skoottereissa
vasta vähän aikaa - käyttökokemuksia
on huomattavasti ”simppelimpiä” lyijyakkuja vähemmän. Myös hinta saattaa muodostua ongelmaksi: metallien
maailmanmarkkinahintojen kallistuminen on nostanut esimerkiksi SilentSubmersion N-19 -NIMH-skootterin
hintaa 12 prosentilla heinäkuussa.

Luin keskustelupalstoja (kiitos mm.
Kurttuputki-foorumilaisille) ja keskustelin skootterisukeltajien kanssa eri
kombinaatioiden hyvistä ja huonoista
puolista. Suljettuja lyijyhyytelöakkuja

Voimanlähteitä on tarjolla pääsääntöisesti kahta tyyppiä: harjallisia (Gavin ja SS) ja harjattomia (mm. X-Scooter) sähkömoottoreita. Harjallisen
hyviä puolia ovat yksinkertainen, luo-
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tettava ja kestävä rakenne - moottorin
ohjaukseen ei käytetä herkkää elektroniikkaa. Kaasussa on kaksi vaihtoehtoa: päälle ja pois, nopeus säädetään roottorin lapakulmilla. Harjaton
moottori lähtee liikkeelle pehmeästi
kiihdyttäen ja nopeutta voi säätää lapakulman lisäksi myös esimerkiksi
kaasupainiketta naksuttelemalla.
Pitkä- ja lyhytrunkoisten skoottereiden välillä haastateltujen mielipiteet jakautuivat tasan. Osa arvosti
ison skootterin vakautta, osa taas arvotti lyhytrunkoisen ketteryyden korkeammalle. Meriolosuhteissa helpoin
vaihtoehto on kevyt, lyhytrunkoinen
NIMH-skootteri. Sitä on helppo käsitellä ja laskea veteen keinuvan tukialuksen kannelta. Moni piti luolasukelluksilla parempana pitkärunkoista
lyijyakku-skootteria luotettavuuden ja
vakauden takia - edellä ajavan turbulenssi vaikuttaa vähemmän pitkärunkoiseen skootteriin. Toisaalta pitkä
skootteri häviää ketteryydessä pienelle.
Valitsin lopulta Silent-Submersion
UV-26:en - pitkärunkoisen lyijyakkuskootterin, koska se tulisi ensisijaisesti
luolasukelluskäyttöön. Halusin myös
kerralla ”riittävän” 90-110 min paloajan, jotta runkoa ja akkuja ei tarvitsi
heti olla päivittämässä isompaan. Laitteen hinta USA:ssa oli 3.700 dollaria,
Suomen maahantuojalla 3.900 euron
tuntumassa.

Ajokki löytyy
Selaillessani Silent-Submersionin
Euroopan jälleenmyyjien nettisivuja
törmäsin lupaavaan käytettyyn yksilöön. Englantilaisen DeepBlueTechliikkeen omistaja Rich Stevenson
myi vuoden vanhaa ”kaks-kutostaan”
varsin järkevällä hinnalla. Tiedustellessani syytä myyntiin ammatikseen
sukeltava mies kertoi päivittävänsä
kaikki varusteensa parin vuoden välein
- verovähennystenkin takia. Tarkistettuani laitteen kunnon valokuvista
lyötiin kauppa lukkoon selkeillä peruutusehdoilla. Viikkoa myöhemmin
FedEXin kuskipoika raahasi itsensä
painoisen paketin kotiovelleni.
Paketista kuoriutuva pienen atomipommin kokoinen skootteri osoittautui olevan juuri niin hyvässä kunnossa, kuin myyjä oli kertonut. O-renkaat
ja tiivistyvät pinnat ehjiä, ei jälkiä
kosteudesta ja laite toimi. Herkistyneenä pitkän odotuksen täyttymisestä
kastoin uuden lelun ”Jopoksi”. Samppanjapulloa en kuitenkaan hennonnut
rikkoa ajokin kylkeen

Koeajolle
Testit suoritettiin kaatosateessa Kaukajärvessä. Janne lähti ”apupilotiksi”
ja Rixa päivysti ”varikkomekaanikkona” laiturilla. Vedessä huomattiin, että
mopo pyrki pohjaan sen sijaan, että olisi ollut nosteeltaan neutraali. Sukellus
vahvisti asian, mopo ei pysynyt trimmissä kuin hartiavoimin, vaikka run-
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gossa ei ollutkaan edellisen omistajan
jäljiltä trimmipainoja. Vartin leikkimisen jälkeen kävi ikävästi: kuin tyhjästä
putkahti eteeni parimetrinen pohjaan
takertunut pitkä muovinauha, jota en
ehtinyt väistää. Nanosekunnissa se
oli potkuriakselin ympärillä. Selvittelin nauhaa kiroillen itsekseni, mutta
viiden minuutin jälkeen katsoin parhaaksi uida rantaan. Rixa sai laiturilla
nauhan irti. Propelli pyöri normaalisti, mutta potkuriakselin säätönuppi oli
nyt hieman epäkesko.
Avasin mopon kotona. Moottoritilassa ei näkynyt vettä, nauha ei siis
vioittanut potkuriakselin tiivistettä.
Soittelin läpi maahantuojan (Peik
Joutsen) sekä pari skootteristia (Aiski Kainuvaara sekä Sukellusluolan
Taija Nevala). Pikkuhiljaa asia alkoi
selvitä: myyjä oli unohtanut mainita
vaihtaneensa alkuperäistä painavammat akut - uudet SS:t ovat neutraaliksi
trimmattuja makeaan veteen. Potkuriakseli ei kuulemma hätkähdä vähästä
ja pieni epäkeskoisuus roottorin säätönupissa oli normaalia.
Alkuperäisiä Hawker Genesis-akkuja ei saanut kirjoitushetkellä Suomesta. Hain paikallisesta akkuliikkeestä tarvikeakut, jotka vaihdoimme
Jannen ja Rikun kanssa. Tasapainotusta lähdettiin hakemaan Kaukajärvelle.
Sivullisen silmin touhu olisi näyttänyt
huvittavalta. Märkäpuvulla, selkälevyllä ja perusvälineillä varustautunut
koeajaja raportoi huutamalla rannalle ajokin käyttäytymisestä. Laite ran-
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taan, kuori auki, painojen määrää tai
paikkaa muutetaan, uusi yritys. Parin
tunnin säätämisen jälkeen trimmi ja
painotus tuntuvat löytyneen.
Ajoimme Jannen kanssa seuraavana aamuna Kaatialaan. Surkeasta näkyvyydestä ja jatkuvasti huurtuvasta
maskista huolimatta tunne oli riemukas. Nyt skootteria pystyi hallitsemaan
ja maisema vaihtui vikkelästi. Vietimme riemukkaat 70 minuuttia päristämällä louhoslampea ympäri ”kakspäällä” toisen roikkuessa hinattavana
kuskin haarahihnassa. Pinnalla lyötiin
”ylä-viitoset”, tämähän on pirun kivaa!

Kurssille
Skootterin ostamisesta on vielä pitkä matka siihen, että sitä osaa käyttää
oikein ja turvallisesti sukellustiimin
jäsenenä. Riskejä on useita: eksyminen, törmäykset ja luolassa silt-out eli
näkyvyyden menetys. Myös sukellussuunnittelu monimutkaistuu huomattavasti. Kaasuvarantoon ja skootterin
paloaikaan on jätettävä runsaasti reserviä ongelmatilanteiden varalta.
Hakeuduin Teppo Lallukan kaksipäiväiselle skootterikurssille. Kanssakurssilaisten (Pekka Kumpula
ja Juha Lauro) kera kävimme ensimmäisenä iltana läpi Hollolan kirkkaassa Tiilijärvessä perusjutut liittyen
skootterin hallintaan. Historia toisti
itseään: kuten ensimmäisillä luolasu-

Hymy herkässä kurssin päätteeksi: vasemmalta Juha Lauro (UV-26), kouluttaja Teppo Lallukka
(Gavin Magnum) ja kirjoittaja (UV-26), edessä Pekka Kumpula (Gavin Short).

kelluksilla kelan käsittely sai unohtamaan kaikki muut jo opitut perustaidot, skootterikin varasti sukeltajan
täyden huomion ja nosteenhallinta
kärsi kaikilla. Ajovirta korjaa pienet
poikkeamat nosteessa, mutta pysähdyttäessä tuloksena on joko tahaton
nousu tai pöllähtäminen pohjaan. Parin tunnin silttaamisen päätteeksi kaahasimme hampurilaispaikan kautta
hotelliin teoriatunneille ja katsomaan
videolta kuinka GI3 purki skootterinsa
atomeiksi. Nukkumaan päästiin puoli
kahdelta yöllä.

Ruhtinaallisen viiden tunnin yöunen
jälkeen tyhjensimme hotellin aamiaispöydän ja köröttelimme Lahdesta takaisin Hollolaan. Ennen veteenmenoa
rigasimme mopojen keulan alapuolelle valmiin hinausnarun. Sen avulla hinattavalle skootterille saa paremman
vetopisteen ja -asennon kuin vetämällä mopon oma kiinnitysnaru nostohihnan lävitse. Edellisen päivän harjoitteiden kertauksen päälle siirryimme
hätätilanne-harjoituksiin.
Kahden
harjoitellessa toimintaa kouluttajan
johdolla kaasu loppuu/mopo hyytyy/
kaikki menee pieleen -tilanteissa kol-
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Loppubriiffi-sämpylöiden
jälkeen
perehdyimme vielä kouluttajan varaosalaatikkoon. Tiivis kaksipäiväinen
sisälsi niin paljon asiaa, että kaiken
omaksumiseen menee kyllä hetki. Sovimme Juhan ja Pekan kanssa menevämme vielä harjoittelemaan keskenämme nyt läpikäytyjä taitoja.

”Hei ope, saadaanks me mennä ajeleen vielä? Ihan vaan vähäks aikaa?”

mas toimi ”kamelina” kuljettaen kahta
stagea ja paria varamopoa. Tällä kuormalla tunsi itsensä täysperävaunurekaksi.
Mopoilu on kuitenkin nautinnollista - suomeksi sanottuna ihan sairaan
s i i s t i ä. Kun oikea ajoasento vaan
löytyy, kuski muistaa huolehtia nosteestaan ja pitää tiimin muut jäsenet
silmissään, matka taittuu joutuisasti
ja rennosti. Vauhdikas vapaudentunne
vastaa lentämistä.
Harjoittelimme myös nopeita ohjausliikkeitä ja äkkipysähdyksiä. Täysi
immelmanni jäi vielä tekemättä, mutta kaikki muut manööverit kokeilin
syöksykierrettä myöten.
Reilun 90 min ajon jälkeen huomasin kotimatkalla jääväni jatkuvasti jäl-
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keen - akut olivat siis hyytymässä. Signaali Pekalle ja saadut opit käyttöön
- otin häneltä hyytyneen pikkumopon
itselleni kyytiin ja jättäydyin hinattavaksi. Samalla tuli testattua ison Gavinin vääntö: kaksi sukeltajaa, kaksi stagea ja kaksi varamopoa kulkivat nätisti
vauhdin merkittävästi hidastumatta.

Suurehkosta investoinnista huolimatta en ole katunut ostostani. Skootterilla sukeltava taittaa samassa ajassa vähintään kaksinkertaisen matkan
kuin reippaalla uintivauhdilla etenevä
sukeltaja. Skootterin käyttö avaa siis
pääsyn paikkoihin, joihin uimalla olisi
joko vaikeaa tai mahdotonta päästä.
”Mopoilu” pakottaa kuitenkin hiomaan nykyisiä taitoja entisestään ja
tuo ison läjän uusia mielenkiintoisia
haasteita sukeltamiseen ja sukellussuunnitteluun. Parin päivän avovesikurssin jälkeenkään skootterilla ei ole

vielä mitään asiaa luolaan. Nyt opetettujen taitojen on oltava täysin hallinnassa, jotta homma olisi turvallista ja
nautittavaa. Ojamolla skootterisukeltamiseen vaaditaan L2-luokitus sekä
DPV-näyttökokeen läpäisy 28-metrin
tasolla.
”Rojun määrä” ei muuten ainakaan
vähene skootterin myötä: stagepulloja
pitää hankkia 1-2 kappaletta ja vähänkin pisempää mopokeikkaa varten pitäisi olla jo kaksi skootteria käytössä.
Seuraavaksi vuodeksi riittää siis
puuhaa harjoittelun ja kokemuksen
keräämisen merkeissä. Tavoitteena
nostaa Ojamo-luokitus L2:een ja selviytyä DPV-näytöstä - jonka jälkeen
sateenkaaren päässä odottaa ”Hell’s
Gate” ja paljon muita hauskoja sukellusseikkailuja.

Kouluttajan kömpiessä kuiville jäimme testailemaan toistemme ajokkeja.
Kokeilin sekä pientä että pitkää Gavinia. DIR-skootterin ”pistoolikahva” ei
istunut käteeni yhtä luontevasti, kuin
SS:n ”moottoripyörän kaasukahva” ja
käsi väsyi hetkessä. Taisi olla miehen
huonoutta: Gavineilla on tehty Floridassa 18.000 jalan ja Submergeillä
Brasiliassa 21.000 jalan penetraatioita. Kuudessa ja puolessa kilometrissä
riittää jo ajamista.
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Skootterivertailu
merkki

Gavin

Gavin

Silent-Submersion

Silent-Submersion

X-Scooter

X-Scooter

Adv Zeuxo

Adv Zeuxo

valmistaja

Gavin Water Sports

Gavin Water Sports

Submerge Scooters

Submerge Scooters

Dive Xtras Inc

Dive Xtras Inc

Suex It

Suex It

valmistusmaa

USA

USA

USA

USA

USA

USA

Italia

Italia

malli

Short

Standard

N-19

UV-26

Standard Body

Long Body

ADV18

ADV30

paino käyttövalmiina

30 kg

41 kg

23 kg

42 kg

17 kg

25 kg

34 kg

35 kg

rungon materiaali

PVC

PVC

HDPE

HDPE

alumiini

alumiini

PVC

PVC

akkutyyppi

lyijy

lyijy

NiMH

lyijy

NiMH / Lion

NiMH

lyijy

NiMH

max nopeus m/min *

60

60

60

60

60

60

60

65

moottorityyppi

harjallinen

harjallinen

harjallinen

harjallinen

harjaton

harjaton

paloaika

60 min

120 min

60-100 min

90-120 min

NiMH 60 min/
Lion 90 min

NiMH 120 min

60 min

120 min

hinta alkuperäismaassa **

3500 USD

3600 USD

3950 USD

3700 USD

3700 USD

4450 USD

3 200 €

4 200 €

edustaja Suomessa

ei tiedossa

ei tiedossa

Peik Joutsen

Peik Joutsen

ei tiedossa

ei tiedossa

ei tiedossa

ei tiedossa

lähin edustaja

ei tiedossa

ei tiedossa

Erik Hoy, Trondheim Norja

Erik Hoy, Trondheim Norja

Uvfoto.nu, Ruotsi

Uvfoto.nu, Ruotsi

* Nopeudet valmistajan ilmoittamia. Käytännön maksiminopeus riippuu paljon hinattavasta kuormasta.
Kuivapuvulla, tuplapulloilla, kahdella stagella ja varamopolla vauhti on selvästi ilmotettua huippunopeutta hitaampi.
** Edullista hankintaa havittelevien kannattaa kerätä kimppa ja pyytää tarjous 3-5 skootterille suoraan valmistajalta.

Ojamolla riittää kaivoskäytävää mopoiltavaksi.
Kuva: Rasse Ruokonen
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Oikea ajoasento vaikuttaa ratkaisevasti vauhtiin, ajomukavuuteen ja akkujen kestoon.
Kuva: Submerge Scooters
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IANTD TECHNICAL CAVE DIVER
FLORIDASSA 2.-16.7.
Koska Suomesta ei löydy sukellettavia
luonnonluolia, jotka ovat välttämättömiä
”Full Cave” luolasukelluskoulutukseen,
oli oppia lähdettävä hakemaan Floridasta
asti.
Teksti: Miku Tyven Kuvat: Jaska ja Miku

Kurssille pääsy oli työn ja
tuskan takana. Sattumien
ja säätämisen jälkeen sain
buukattua itseni Martin
Robson-nimisen
brittikouluttajan
IANTD
Technical Cave Diverkurssille Floridassa. Olin
kuitenkin ainoa oppilas ja Martin totesi kylmästi, että hänen kursseillaan
oppilaiden minimimäärä on kaksi.
Jaska Lehmusnotkon innostuttua
lähtemään mukaan pääsimme käytännön järjestelyiden hoitamiseen. Jaska
varasi lennot Manchesterin kautta Atlantaan, loppumatkan Floridaan hurauttaisimme vuokra-autolla.
Majapaikkamme ja tukikohtamme seuraavan kahden viikon ajan oli
pohjois-Floridassa, Live Oakin kunnassa sijaitseva Dive Outpost, jota
emännöi Cathy Lesh, luolasukeltaja
itsekin. Dive Outpost sijaitsee ”Cave
Countryn” sydämessä, tarjoten kaasutäyttöjä, majoitusta ja sukellusvälinekaupan palvelut. Alueella pyörii
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jatkuvasti luolasukeltajia ja -kouluttajia. Floridan luolasukellusyhteisön
henki on ainutlaatuinen maailmassa
ja meidät toivotettiin lämpimästi tervetulleiksi joukkoon. Pienessä luolasukeltajien harrastuspiirissä voit vielä
aistia veljeyttä, rehellisyyttä ja vilpitöntä auttamisen halua. Dive Outpostissa majoittui minun ja Jaskan lisäksi
kaksi muutakin suomalaista: Niko
Nappu ja Stefan Sirkiä. Nikoa on
pitkälti kiittäminen siitä, että suoritin
kurssini juuri Floridassa.
Kaksiviikkoisen matkan ensimmäinen puolikas pyhitettiin lomailulle.
Aloitimme Salvosta, joka on erään
Barry Miller-nimisen herrasmiehen sukellustuotemerkki. Mies teki
todella suuren vaikutuksen asiantuntemuksellaan ja palvelualttiudellaan.
Liikkeestä poistuessamme Barry esitti toiveen, että antaisimme palautetta
hänen valmistamien HID-valaisimien
toiminnasta Suomen olosuhteissa.
Salvo on ehdoton must-kohde High
Springsissä. Vierailimme myös Ext-

reme Exposuressa ja GUE:n
toimisto-myymälässä. Matkalla
High Springsistä Dive Outpostille bongasimme luolasukellusmuseon, jossa ihmettelimme Sheck Exleyn räpylöitä ja
muuta sukellusjäämistöä.
Palattuamme takaisin Dive
Outpostiin vuokrasimme tuplapullot ja aloitimme harjoitussukellukset. Treenasimme
ja hioimme Jaskan kanssa jo
Suomessa perusasioita: potkutekniikoita, uima-asentoa, peruutusta,
helikopterikäännöstä jne. Ehdimme
käymään Peacock 1:sä ja Little Riverissä hakemassa tuntumaa. Illalla palatessamme kämpille Martin ilmoitti
kurssimme alkavan päivän etuajassa.
Tämä sopi mainiosti, saisimmehan yhden lisäpäivän samaan hintaan!
Kurssimme alkoi romanttisena päivänä 07/07/07. Ensimmäinen päivä
pyhitettiin teorialle ja kuivaharjoituksille. Jaskalta oli edellisen päivän
treenisukelluksella hajonnut kaulamansetti ja puku piti viedä korjattavaksi aina Gainesvilleen asti. Veteen
pääsimme vasta seuraavana päivänä.
Kurssi noudatteli IANTD Technical
Cave Diver kurssiohjelmaa. Tech Cave
sisältää normaalin decopullorumban
lisäksi stagen-pullojen käytön luolaolosuhteissa. Lisäksi suorittaisimme
NACD (National Association for Cave
Divers) Full Cave ja NSS-CDS (National Speleological Society - Cave Diving
Section) Cave Diver luokitukset. Jouduimme tekemään harjoitteita, joita

Yllä: ”Luravillen Daltonit”
Pikkukuvassa Sheck Exley

IANTD:n kurssi ei pidä sisällään, jotta
kaikkien luolaorganisaatioiden koulutusstandardit täyttyisivät. NACD ja
NSS-CDS lienevät parhaimmat vaihtoehdot Amerikan mantereilla sukeltamiseen. Esimerkiksi Cow Springsissä sukeltaminen vaatii NSS-CDS
jäsenyyden. Tästä syystä halusimme
kolmen eri organisaation luokitukset.
Sukelluksia suoritimme monessa eri paikassa. Peacock Springs
State Park oli aivan kivenheiton
päässä Dive Outpostista ja siellä sukelsimme Peacock 1:stä ja Orange Grove Sinkistä. Näissä osavaltion luonnonpuistoissa sukeltaminen
on luvanvaraista. Lupa lunastetaan
puistonvartijalta ja samalla esitetään
luokituskortti. Sukellettaessa lupa ja
c-card (certification-card) on jätettävä auton kojelaudalle näkyvälle paikalle. Muita samanlaisia puistoja ovat
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10 W pikku-HID, jollaisia
bongasimme vähintään
joka toisella.

Little River ja Madison Blue. Cow
Springs vaatii NSS-CDS:n jäsenyyden.
Koska Martin on kyseisen organisaation kouluttaja, pääsimme sukeltelemaan paikassa aivan omassa rauhassamme.
Ginnie Springs on yksityisomistuksessa. Pirunluoliin päästäkseen on
maksettava vuorokauden (klo 00-24)
voimassa oleva lupa. Lisäksi pitää kirjoittaa monta vastuuvapautuslappua
ja luokituskortit tarkistetaan todella
tarkasti. Tästä huolimatta minut luokiteltiin Full Cave sukeltajaksi erehdyksessä.
Sukelsimme yhden päivän aikana
kolme kertaa Devil´s Eariin. Muita
Ginnie Springsin sukellettavia lähteitä
ovat Devil´s Eye ja Little Devil. Kaikista luolastoista purkautuu suunnaton
määrä kirkasta vettä Santa Fe-jokeen.
Devil´s Earissa ymmärsin, miksei
täysluolakurssia voi suorittaa kaivoksessa. Luonnonluolissa esiintyy usein
virtauksia, joita on mahdotonta simuloida kaivostunneleissa. Ensimmäisen
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sukelluksen dekot roikuin kynsieni
varassa kalliossa kiinni. Jalat heiluivat
kovassa virrassa aivan pystysuoraan
kohti pintaa! Elämäni pisimmät minuutit. Seuraavilla kahdella dyykillä
osasinkin hakea paremman paikan,
koska jokainen sukellus meni dekoille ja pintaan pompsahtaminen olisi
tiennyt pönttökeikkaa. Ginnie Springsissä tutustuimme Jaskan kanssa kuuluisien ”Florida Fingersien” tuskaan.
Sormenpäät tihkuivat verta ja sormenjäljet hiotuivat pois, hanskoja kun
ei Floridassa käytetä.
Olosuhteet olivat mukavat. Vesi oli
kirkasta kaikkialla ja sen lämpötila
tasaiset 21 - 22 C. Pinnalla piinasivat helle, tukahduttava ilmankosteus
ja nopeasti nousevat ukkosmyrskyt.
Talvi voisi olla miellyttävämpää aikaa
kuivapukusukeltamiseen, kesällä pärjää paksulla märkäpuvulla mainiosti.
Vedenpinta oli paikallisten mukaan
ennätyksellisen alhaalla. Tämä taas
vaikutti virtauksiin luolissa. Kristallinkirkkaassa vedessä riittää pienempikin
valoteho. Paikallisten luolasukeltajien
suosikki päävalaismeksi näytti olevan

Kurssimme sisälsi yhteensä 17 sukellusta, vedessä vietettiin yli 20
tuntia. Runsas vedessä
olo kostautui ennen viimeisiä sukelluksia, korvani tulehtuivat pahasti.
Jaskan korvatipoilla ja
särkylääkkeillä
sinnittelin kuitenkin loppuun
asti. Kun Martin kätteli meidät viimeisen sukelluksen decoissa Little Riverissä
kurssin läpäisyn merkiksi, tunne oli
mahtava. Olimme varautuneet, ettemme välttämättä läpäise. Tuuletimme,
kättelimme ja huusimme regun läpi:
”V****, me tehtiin se”!
Kurssi nousi kirkkaasti parhaaksi
kokemuksekseni sukelluksen saralla.
Kouluttaja Martin Robsonin intohimo
sukeltamiseen oli helppo havaita.Vaikka palaute oli välillä meidän kannaltamme ankeaa kuultavaa, hän ei kertaakaan menettänyt malttiaan. Martin
todella arvosti kahta luupäätä, jotka
lensivät pitkän matkan koulutukseen
päästäkseen.
Koulutus oli nousujohteista. Ensin
opeteltava asia käsiteltiin teoriassa,
tämän jälkeen vuorossa oli käytännön
harjoitus ja vasta sen jälkeen asioiden
osaamista vaadittiin. Suomeen palattuamme kaikki kysyivät ”saimmeko
sikaa”? Mielestäni emme. Kaikilla har-

Vasemmalla: Dive Outpost
Yllä: Salvon isä Barry Miller esittelee Jaskalle
HID-lampun videokuvaus-heijastinta.

joituksilla, myös ikävillä ja raskailla,
oli tarkoituksensa. Kaikkien luolataitojen osaaminen on perusedellytys
kurssin läpäisylle ja turvalliselle luolasukeltamiselle. Martinin kanssa sattui
ja tapahtui myös kurssin ulkopuolella. Nämä asiat jätän tässä yhteydessä
mainitsematta, mutta voin todeta että
hauskaa oli!
Kouluttaja järjesti meille kurssin
päättäjäiset amerikkalaisen barbequeillan muodossa. Ohjelmassa oli herkuttelua hyvän ruuan parissa, olutta ja
livemusiikkia paikallisen pariskunnan
Jessican ja Chuckin kotona. Ilta oli
ikimuistoinen ja tunnelmallinen. Seuraavana päivänä jätimme luolat haikeana taaksemme ja aloitimme pitkän
kotimatkan. Tampereen moottoritiellä
istui autossa kaksi hiljaista miestä.
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Olemme saaneet Jaskan kanssa hyvän opin turvalliseen luolasukeltamiseen. Floridassa ja muualla maailmassa menehtyy jatkuvasti koulutettuja ja
kokeneita luolasukeltajia. Syy: hyvin
yksinkertaisien sääntöjen rikkominen.
Kerran sukellukselta tullessamme
kuulimme Dive Outpostilla letkautuksen: ”onnistuitte siis huijaamaan
viikatemiestä”. Tämän pienen vitsin
takana piilee synkkä varoitus. Asiat
voi tehdä oikein tai ne voidaan tehdä
väärin. Koulutus ja opin hakeminen
on yksi keino tehdä asiat oikein.

Kouluttajakurssilla Floridassa

V

Yllä: Jaska harmittelee Floridan hyytävässä
viimassa, ettei tuonut argon-kittiä.
Vasemmalla: paikallinen ”Lacoste-mainos”
on syytä ottaa vakavasti.
Alla: Sukellusmuseossa oli näytteillä mm.
sukellusskootterien esi-isiä.
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iikkoa ennen Mikun ja Jarin
Technical Cave Diver kurssia
suoritin Cavern Instructorkurssin saman IANTD ITT:n (Instructor Trainer Trainer) kanssa oikein
mukavissa tunnelmissa. Oma kouluttajakurssini kulki rinnan Cavern / Intro
to Cave kurssin kanssa, jolle osallistui
Stefan ”Stefu” Sirkiä Suomesta sekä
englantilainen PADI kouluttajapariskunta Janet and Paul Dale. Viikon aikana sukelsimme 20 sukellusta viidessä eri luolastossa. Kurssi oli ainakin
itselleni suhteellisen rankka ja uskon,
ettei se ollut Cavern / Intro-kurssilaisillekaan ihan läpihuutojuttu.
Kouluttajakurssilla osallistuin Cavern / Intro kurssiin kaikilla tasoilla: pidin teorialuentoja ja käytännön
harjoituksia maalla ja vedessä. Kurssilaiset olivat oikein ymmärtäväisiä
ja pitkäpinnaisia kouluttajakokelasta
kohtaan. Oma pinna joutui koetukselle
viimeisellä sukelluksella. Jouduin vetämään kokonaisen Cavern-kurssisukelluksen täysin holtittomalle ryhmälle: yksi ui koiraa, toinen karkasi koko
ajan ja kolmas vaipui koomaan ja pudotteli reeliä. Pisteeksi i:n päälle jouduin vielä pelastamaan ”tajuttoman”
ITT:n sadan metrin päästä luolasta.
Viikon perusteellisen harjoittelun
jälkeen olisi luullut, että ryhmä olisi

osannut jo jotain. Parempaa ”huonon
sukeltamisen” teeskentelyä en ole kyllä koskaan nähnyt - kiitokset siitä!
Floridan opit otetaan heti käyttöön
Suomessa. Ensimmäiset Cavern kurssit on jo lyöty lukkoon, ja ITT:n kanssa
on puhuttu jatkokoulutuksesta. Opetan Cavern kurssien ohella tekniikkasukelluskursseja tällä hetkellä pääsääntöisesti Lohjalla, mutta kursseja
on mahdollisuus suorittaa myös muilla paikkakunnilla.
Niko Nappu
IANTD Trimix Instr. #4599
niko@uwconsulting.com
www.uwconsulting.com
041-5060862
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Kahden viikon aikana kävimme kaikilla lähiseudun kohteilla, useimmilla
kahteen kertaan, mutta lähes joka sukelluksella oli aina jotain uutta nähtävää. Korallit ovat alueella erittäin
hyvässä kunnossa ja näkyvyydessä ei
useimmilla sukelluksella ollut mitään
huomauttamista, vaikka parilla sukelluksella virtauksen aihettaman pöllytyksen vuoksi näkyvyyttä oli vain noin
10 metriä. Yleensä näkyvyys oli 20 - 40
metriä.

Sukellusloma
Filippiineillä
Viime helmikuussa lähdimme Tampereen Sukelluskeskuksen matkalle
Filippiineille, Cebun saarelle Moalboal
-nimiseen kylään. Tampereen Sukelluskeskus tekee yhteistyötä sikäläisen
Magic Island Dive Resortin kanssa.
Tämä hollantilaisomistuksessa oleva resort/sukelluskeskus oli erittäin
mukava ja viihtyisä. Kohteen ainoana
miinuspuolena oli muu ympäristö, eli
paikallisen kylän köyhyys ei kovasti
innostanut seikkailuihin hotellialueen
ulkopuolella.
Lennot kohteeseen oli järjestetty
reittilennoilla (Helsinki - Kööpenhamina - Singapore - Davao - Cebu -Davao - Singapore - Zürich - Helsinki).
Lennot sujuivat moitteettomasti matkan pituudesta huolimatta.
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Hintaan sisältyi lentojen, kuljetusten, majoituksen ja sukellusten lisäksi
myös ruoka. Tämä osoittautui hyväksi
ratkaisuksi, koska sukelluskeskuksen
ravintola oli selvästi kätevin ruokailumahdollisuus ja tarjosi hyvää ja mielenkiintoista ruokaa (eurooppalais
-aasialais-filippiiniläinen sekamelska
-ruokalistallaan)
Keskuksen veneet ja varusteet olivat
hyvässä kunnossa ja tilat olivat siistit
ja toimivat. Meillä oli kaikki sukellusvarusteet mukana omasta takaa,
mutta myös vuokravarusteet näyttivät
erittäin asiallisilta.

Alueen kalasto on tyypillisen trooppisen värikästä ja sekä pieniä kaloja
että suuria merikilpikonnia oli todella
runsaasti. Sukelsimme PADI jr AOWD
rajoissa lasten korttien mukaisesti,
joten maksimi sukellussyvyytemme
oli 21 metriä. Suuriakin kaloja, myös
haita, kuulemma näkyi noin 30 metrin
syvyydessä. Alueella on myös paljon
valashaita, mutta juuri meidän näköpiiriimme ei valashaita sattunut. Erilaisia värikkäitä merietanoita oli myös
katseltavaksi joka sukelluksella.
Teksti ja kuvat: perhe Leppäkoski
Keskus: www.magicisland.nl

Sukeltaminen tapahtui pääasiassa
venesukelluksina, vaikka sukelluskeskuksen rannasta olisi kyllä päässyt
myös omaehtoisille lisäsukelluksille.
Kahden viikon lomapakettiimme kuului 28 sukellusta per nenä ja se osoittautui tuohon paikkaan juuri sopivaksi
määräksi. Ainoastaan Paulalta jäi kolme viimeistä sukellusta sukeltamatta
korvakäytävän tulehduksen vuoksi.
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Azorit

positiivinen yllätys niin pinnan alla kuin päältäkin.

L

ähdimme matkaan tietämättä
saaresta kovinkaan paljoa. Kuvittelimme sään sateiseksi ja
saaren pieneksi takapajulaksi, jonka
postimerkin kokoisella lentokentällä
paikallinen heimopäällikkö ottaa harvat turistit vastaan. Onneksi harhakuvitelmat osoittautuivat vääriksi. Azorit
on osa Portugalia ja San Miguel-saaren
pääkaupunki Ponta Delgada on varsin
mannermainen kaupunki. Oli vaikea
uskoa olevansa pienellä saarella keskellä Atlanttia.
Muutaman sähköpostiviestin jälkeen päädyimme Espirito Azul -nimiseen sukelluskeskukseen. Azoreilla
CMAS-koulutus on kovaa valuuttaa ja
ainakin valitsemassamme keskuksessa
homma hoitui ammattitaitoisesti. Sukelluspaikat ovat lähellä San Miguelin
saarta, yleensä varsin inhimillisen venematkan päässä. Vedenalainen luonto on yllättävän monipuolinen koostuen esim. Norjan ja Thaimaan vesiltä
tutuista kaloista. Sekoitus on mielenkiintoinen ja yllättävä. Ensin ihmettelet kivenkolosta mulkoilevaa turskaa
ja seuraavassa hetkessä ihmetteletkin
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pistorauskua tai mureenaa. Välillä piti
oikein miettiä, että missä sitä oikein
onkaan.

sukelluspaikoista maailmassa, joten
olin varsin tyytyväinen päästessäni sukeltamaan sinne edes kerran.

Sääolot olivat onneksemme suotuisat ja saimme mahdollisuuden sukeltaa Formigas- ja Dollabarat -nimisillä
paikoilla. Ne sijaitsevat 30 merimailia
kaakkoon San Miguelin saaresta. Kolmen ja puolen tunnin venematka oli
miellyttävä kokemus. Siitä pitävät huolen ajoittaiset kohtaamiset delfiiniparvien ja kaskelottien kanssa. Formigas
on pieni luoto ja se on ensimmäinen
”maa-alue”, joka tulee vastaan Portugalista lähdön jälkeen. Dollabarat on
puolestaan riutta,joka nousee meren
pohjasta muutamaan metriin pinnan
alle. Kaloja onkin sitten sen mukaisesti, ettei paikalla ole paljoa sukellettu.
Jo ensimmäisellä Formigasin sukelluksella näimme arviolta 3 metrisen
mantan, joka pyöri meidän ympärillämme täydet 40 minuuttia! Dollabaratilla kalat ovat rohkeita ja selvästi ihmisiin tottumattomia, sillä ne tulevat
varsin lähelle ihmettelemään. Muistaakseni Cousteau itse on todennut
Dollabaratin yhdeksi parhaimmaksi

Jos haluat tehdä Azoreilla muutakin
kuin sukeltaa, varaa matkaan kaksi
viikkoa. Azorit ja varsinkin San Miguelin saari ovat luonnonkauniita ja
myös pinnan päällisiä aktiviteettejä
riittää. Saaren vaellusreitit on hyvin
merkitty ja monipuoliset. Mistään
hard-core vaeltamisesta ei ole kyse,
vaan lähinnä leppoisasta maastoretkeilystä. Maaston profiili on kuitenkin sen verran jyrkkä, ettei retkestä
hikoilematta selviä. Kunnon varusteet
helpottavat tätäkin touhua. Saarelta
löytyy myös ”normaalia turistitoimintaa” kiertoajeluineen päivineen, joten
ei-sukeltavat puolisot saavat päivänsä
kulumaan hienosti. Sukelluskeskuksen
väen mukaan parasta sukellusaikaa
Azoreilla on syyskuu. En voi kieltää,
etteikö silloin tekisi mieli palata tänne
uudestaan Azoreille. Tosin tämän vuoden syyskuu taitaa tulla lomallisesti ja
budjetillisesti hieman liian pian.
Teksti ja kuvat: Mawe
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KUUNARI KOIVISTO

Anne ja Reima valmiina veteen. Oikealla
isäntä Petri Jokinen.

Juhannussuunnitelmia laadittaessa
sain tietää Kuunari Koiviston tilanteesta Porin edustalla. ”Tiistaina iltapäivästä se uppos. Lehdessäkin oli oikein juttu”, tuumasi äitini.
Netistä löytyivät tiedot hylystä että
hylyn omistajasta/upottajasta. Soittelin saman tein Petri Jokiselle, onnistuisiko hylyllä sukeltaminen näin
juhannusaikaan. Juhannus oli vienyt
kipparit kesälaitumille, mutta parin
minuuttin kuluttua puhelin soi uudelleen. Petri lupasi nuoren Juuson
toimivan kipparina ja sukelluksen sopuhintaan näin mainosmielessä, olimmehan hylylle sukeltavia ensimmäisiä
tamperelaisia.
Vuonna 1939 betonista rakennettulla kolmimastoisella purjealuksella oli
vaiherikas elämä. Se purjehti Itä- ja
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Pohjanmerellä lastinaan milloin mitäkin. Viinan kirot olivat koitua Koiviston kohtaloksi, kun se vuonna 1952
jäi kiinni Ahvenanmerellä lastinaan
12.000 litraa pirtua. Alus ehti palvella
merivoimissa, kalastusaluksena Islannin vesillä ja sillinpyytäjänä Atlantilla.
Vuonna 1963 alus sai pahoja vaurioita
Utön edustalla ja oli vähällä jäädä heitteille. Huonokuntoisen kuunarin kunnostus- ja pelastusprojekti käynnistyi
vuonna 1983. Koivisto kiersi useilla eri
telakoilla ja satamissa kunnostettavana aina tähän vuoteen saakka. Kaiken
kaikkiaan Koiviston arvioidaan uponneen urallaan jopa 20 kertaa. Tiistaina
19.6. klo 18.38 tapahtunut uppoaminen oli todennäköisesti viimeinen.
Toisena juhannuspäivänä suunnistimme sukelluskamat kainalossa Luvian Laitakarin satamaan. Satamassa
tapasimme Juuson ja Petrin, joita jututimme kahvikupposen ääressä.
Suurin homma upotusprojektissa oli
Petrin mukaan 450-tonnisen laivan
irrotus Reposaaren satamasta. Upotuspaikalle hinaamisen aikana laivasta pumpattiin vettä, jottei se uppoaisi
väärässä paikassa. Itse upotusta helpotettiin räjähteillä laivan pohjassa.
Laiva upposikin melko nopeasti pysyen pystyssä. Ensimmäiset sukeltajat
hylyllä kävivät jo noin 15 minuuttia
upotuksesta.

Tulevaisuudessa hylkyyn on tarkoitus rakentaa sponsorien tuella valaistus. Sukeltaminen Koiviston hylyllä
maksaa 10 euroa per sukellus. Seuroille on tarjolla vuosimaksu-periaatteella
toimiva sukelluslupa. Hylylle voi mennä omalla veneellä, mutta kyytejä voi
kysellä myös Petriltä. Talvella jäiden
saapumisen jälkeen paikalle on mahdollista päästä mönkijäkuljetuksella.
Ajo hylylle kesti tyynessä kelissä
noin 25 minuuttia. Poijutettu hylky
löytyy Luvian ja Säpin saaren välisellä Natura-alueella, Marjakarin ja sen
viereisen väylän puolivälissä. Se makaa oikein päin hiekkapohjalla, noin
16 metrin syvyydessä, keula kohti Säppiä.
Hyppäsimme veteen. Auringonvalo
ylsi pohjalle saakka, näkyvyys oli noin
10 metriä. Kiersimme hylyn ensin ulkopuolelta. Pimeät oviaukot kuitenkin
houkuttelivat laivan uumeniin. Sisäosiin oli vedetty paksu köysi, joka kulki koko hylyn läpi pääosassa käytävien
kattoja pitkin. Käytävän varrella oli
paljon pieniä huoneita, joissa mahtui
kääntymään yksi sukeltaja kerrallaan.
Myös pesutilat tuli tarkastettua. Aluksessa oli useampia kerroksia, mutta
kapeat kierreportaat olivat liian ahtaat.
Alus oli hieman vaurioitunut upotuksessa, muutamia irtonaisia lankkuja
kellui pystyssä, irtonaisia eristyslevyjä
repsotti kattoluukuista, räjähdelankaa
oli ympäriinsä, nauloja ja ruuveja törrötti rakenteista. Siivosimme sisätiloja
mahdollisuuksien mukaan. Varovainen sai silti olla. Itse sotkeuduin ker-

ran venttiileistäni ohjausköyteen. Komentosillalla näki hyvin ilman valoa.
Lopuksi vielä nopea piipahdus laivan
uumeniin ja keulan koristekuvioiden
ihastelu. Tämän jälkeen peukalo kohti
taivasta.
Tunnin mittainen sukellus oli hieno.
Poikkesimme vielä matkalla ihmettelemässä Petrin viralliseksi sukellustukialukseksi suunnittelemaa Waltava
- nimistä paattia. Kyytiin mahtuu varusteiden määrästä riippuen jopa 12
sukeltajaa.
Hylky on ihanteellinen kohde laitesukellusharrastuksen aloittaneille sukeltajille, miksei kokeneillekin sukeltajille. Syvyyttä on sopivasti, hylky on
mielenkiintoinen katseltava, valoa päivällä riittää pohjaan saakka eikä pohja
pöllyä juuri lainkaan. Toisaalta hylky
houkuttelee helposti kokemattomia
sisätiloihinsa. Suosittelisinkin, että
moiseen ryhdytään vasta kun homma
on oikeasti hanskassa tai kokeneiden
sukeltajien seurassa.
Petri Jokinen
0500-531 086
petri@empaatti.com
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Kesäleiri Asikkalassa 15.-17.6.2007
Toiselle sukellukselle vaihdoimme
osan porukasta eri sukelluskohteille.
Itse päädyin taas Kinisselälle, mutta
jätin sukelluksen väliin selän kolotuksen vuoksi. Tällä kertaa sukellukset tehtiin louhikkorannasta, joka sai
aivan uuden nimen. Jarno ja Maukka
löysivät kivien välistä hervottoman
kokoisen kuolleen lahnan ja uittivatkin tätä tikun päässä pitkän matkaa.
Jatkossa tämä paikka tunnetaan Lahnarantana.
Perille Aurinkorannan leirintäalueelle päästyämme syöksyimme etsimään omat punkkamme. Paikalta
löytyi myös grillikatos, päärakennus,
jossa oli isot pesu- ja saunatilat, uimaranta ja muutama soutuvene. Illalla
ennen nukkumaanmenoa oli vielä grillausta ja Teron kumiveneen kasausta
sekä seuraavan päivien sukellusten
suunnittelua.
Seuraavana aamuna puolet porukasta siirtyivät sukeltamaan Pulkkilanharjulle ja toinen puoli Kinisselälle.
Itse pääsin sukeltamaan Kinisselän
kallioseinämälle. Perillä kiinnitimme
veneet tuttuun mökkilaituriin ja puolet porukasta hyppäsi veteen. Olen sukeltanut tuolla seinämällä ennenkin,
mutta on se edelleen yhtä vaikuttava.
Vettä alla noin 70-80 metriä, melko
pimeää, mutta kirkasta. Sukelluksen
jälkeen vahdinvaihto ja loput veteen.
Sukellusten jälkeen ajoimme takaisin
lounaalle ja täytölle.
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Auringon porotus oli saanut aikaa
muutakin kuin vain sukellusvanhimman hikoilua - Terolle auringonpistoksen. Niinpä kumiveneen käynnistäminen annettiin tehtäväksi Reimalle.
Noin 50 vetoa myöhemmin moottori
suostui käynnistymään. Raikas tuulenvire sai lopulta Teronkin piristymään.

Uimahallikortit
Sukeltajien uimahallivuorot ovat jo täydessä käynnissä ja sinne pääsee aikaisempaan tapaan hallikortilla. Kuten aikaisemminkin, kortti täytyy ladata kauden vaihtuessa syyskuun alussa. Ensimmäistä kertaa hallikortin vuosimaksu
peritään kun kortin ladata, eikä jäsenmaksun yhteydessä kuten aikaisemmin.
Hallikortin vuosimaksu koskee kautta 1.9.2007 – 31.8.2008. Sukeltajilta maksu
peritään sitten kun hän haluaa korttinsa ladata tai lunastaa uuden kortin. Norppien sekä vapaa- ja snorkkelisukeltajien jäsenmaksu sisältää kortin vuosimaksun eikä sitä siis peritä erikseen.
Hallikortti ladataan ja uusi kortti hankitaan uimahallin kassalta. Uudesta kortista kaikki (siis myös norpat ja snorkkelisukeltajat) joutuvat maksamaan uimahallille 5 – 10 € korvauksen. Lataamiseen ja hankkimiseen tarvitaan seuralta
”lupa”. Käytännössä homma hoituu niin, että kirjoitan polskijan tiedot (nimi,
osoite, seura) tätä varten tehtyyn webbi-palveluun ja uimahallin tädit tulostavat
lomakkeen sieltä mappiinsa. Sen jälkeen kortin saa hankittua/ladattua ilmoittamalla nimensä ja seuransa kassalla.
Norppien, norppaohjaajien ja snorkkelisukeltajien tiedot laitan systeemiin automaattisesti elo-syyskuun vaihteessa, heidän ei siis tarvitse ilmoittautua minulle. Sukeltajien tiedot laitan vasta sitten kun he ilmoittavat halunsa mennä
uimahallille. Sukeltajille tulee kortin latauksesta myös 8 euron lasku perässä.

Päästessämme takaisin leirintäalueelle, saimme kuulla toisen sukellusporukan huikeista sukelluksista
ison putken sisälle. Turinoiden jatkuessa, grillasimme ja saunoimme. Taidettiin sitä pari tuntia ihan nukkuakin,
kunnes kutsu aamukahville tuli kolmannen vai neljännen kerran.

”Lupalomakkeita” säilytetään uimahallilla vain kuukauden ajan. Jos korttia ei
käydä lunastamassa/lataamassa sinä aikana täytyy tiedot syöttää järjestelmään
uudestaan. Siis myös norppien ja snokkelisukeltajien tiedot ovat siellä vain noin
syyskuun ajan. Jos menet hallille ensimmäistä kertaa vasta myöhemmin, ilmoita minulle sitten kun olet menossa niin laitan tiedot sinne uudestaan.

Kiitokset vielä kaikille leirille osallistuneille. Nähdään taas ensi kesänä.

Ilmoittautumiset ja kyselyt:
risto.esala@pp.inet.fi
0400-734132

Sukeltajat, ilmoittakaa minulle noin viikkoa etukäteen koska menette hallille
että ehdin laittaa tiedot sinne.

- Anne
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