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PUHEENJOHTAJALTA
Jari Leppäkoski
Talvi on tulossa ja kirjoittelen tätä juuri syyskokouksemme jälkeen. Olen potenut huonoa omaatuntoa, kun olen ehtinyt hoitamaan tätä puheenjohtajan
tehtävää varsin pienellä panostuksella työkiireideni vuoksi ja olenkin erittäin
tyytyväinen voidessani kertoa, että ensi vuonna seuran puheenjohtajana toimii
Anne Pahkala. ONNEA ANNE! Seuraavassa O-renkaassa lienee paikallaan Annen esittäytyminen, vaikka useimmat seuralaiset aktiivisen Annen tuntevatkin.
Itse ehdin olla RRDC:n puheenjohtajana kolme vuotta; nämä kolme vuotta ovat
olleet erittäin mielenkiintoisata ja hauskaa aikaa. Kiitos kaikkille seuralaisille,
jotka ovat tukeneet minua tässä tehtävässäni.

työn mainingeista. Jostain syystä kokeiluversiot useista kursseista ovat olleet
käytössä seurassamme – voisiko jopa sanoa, että olemme pyrkineet tarjoamaan
jäsenille mahdollisimman nykyaikaista opetusta.
Itse aion jatkaa normaalina rivikouluttaja tästä eteenpäin. Pikkaisen on väläytelty kalustopuolen nakkejakin, mutta se varmistuu vasta ensi vuonna kun
uusi hallitus järjestäytyy.

SYYSKOKOUSUUTISIA
Jari Leppäkoski

Turvallista sukeltamista!

KOULUTUSUUTISIA
Reima Mäkiranta
Seura on tänä syksynä saanut kolme tuoretta kouluttajaa: Anne Pahkala, Ville
Viljanmaa sekä Mikael Tyven. Koulutuksessa kyllä riittää urakkaa kaikille jaettavaksi, joten tervetuloa riviin ja onnittelut kaikille.
Olen saanut kunnian olla RRDC:n koulutusvastaavana kuusi hienoa ja työntäyteistä vuotta. Kiitos tästä upeasta kokemuksesta koko seuralle. Ensi vuonna
onkin jo aika vaihtaa koulutuspuolen kärkeen uusi koulutusvastaava uusin ajatuksin - tai saattaapi tuo Niemelän Marko olla jollekin tuttu jo entuudestaankin.
On ollut kiva seurata läheltä seuran aktiivisten jäsenten sukellustaitojen kehittymistä. Itsekin olen yrittänyt opetella uusia asioita yhtä suurella innolla. Tänä
aikana ovat suunnilleen kaikki kurssit kokeneet isoja tai vielä isompia muutoksia. Suurin osa muutoksista on johtunut nykyaikaisten sukellustekniikoiden
rantautumisesta suomeen, mutta myös Sukeltajaliiton ja NAUI:n välisen yhteis-
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Syyskokous pidettiin Tampereen uintikeskuksessa 2.12.2007.
Kokouksen tärkeimpiä päätöksiä:
-Seuran puheenjohtajaksi 2008 valittiin Anne Pahkala
-Seuran hallitukseen 2008 valittiin Jari Leppäkoski, Marko Niemelä, Laura
Torkkeli ja Marko Rantala (toimii myös rahastonhoitajana)
-Uudeksi sihteeriksi valittiin Laura Tuominen (ei hallituksessa)
-Hallituksen varajäseniksi valittiin : Jarno Pietikäinen ja Esa Uimonen
-Tilintarkastajiksi valittiin Hannele Niemistö ja Laura Oikari
Jäsenmaksut nousevat pääasiassa Sukeltajaliiton jäsenmaksun nousemisen
vuoksi:
Jäsenmaksu, sukeltajat
Jäsenmaksu, norpat (sis.hallikortin)
Jäsenmaksu, perheenjäsen
Jäsenmaksu, snorklaaja
Jäsenmaksu, jos ei ilm. Liittoon
Liittymismaksu
Uimahallimaksu, vain sukeltajilta

50 €
50 €
40 €
50 €
30 €
98 €
8€

Käännä...
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SYYSKOKOUSUUTISIA...
Jari Leppäkoski
Ensi vuoden happirinki: Kaikki happea käyttävät (ts. kaikki joilla on tekkikaapin avain) ovat velvollisia osallistumaan hapen hakuun. Vain selkäkaasuna
happea käyttävät osallistuvat hakuun yhdellä hakukerralla vuodessa, vippaajat
hoitavat loput hakuvuorot aiheuttamisperusteisesti. Jopi laatii vuorolistan, jonka hallitus hyväksyy.
Hallivalvonnat: Ensi vuoden hallivalvonnat toteutetaan samalla periaatteella
kuin happirinki, eli jaetaan vuorot kaikkien hallikortillisten sukeltajien kesken.
Vuoroja voi sitten vaihtaa toiseen itse vaihdosta sopien. Juha Mannila laatii
vuorolistan, jonka hallitus hyväksyy.
NS-filtterin käyttö: NS-filtterin käyttö muuttuu maksulliseksi, 2 €/tunti, jotta filtterin uusimisen kulut saadaan kohdistettua oikein käytön mukaisesti.

Laitesukellusintro 2008
Haluatko kokeilla miltä tuntuu hengittää veden alla?
Nyt sinulla on siihen mahdollisuus!!
Rauma-Repola Diving Club ry järjestää laitesukellusintron, jossa kokeillaan
laitesukellusta allasolosuhteissa asiantuntevan kouluttajan opastamana.
Laitesukelluskokeiluun sisältyy luento ja itse sukelluskokeilu Kalevan uintikeskuksessa.
Laitesukellusintron hinta on 20 euroa per henkilö. Introlle osallistuvan henkilön tulee
olla vähintään 12-vuotias ja omata normaali terveys.
Aikataulu:
Keskiviikkona 23.1. klo. 17.00-18.30 Luento (paikka avoin)
Lauantaina 26.1. klo. 8-10 Laitesukelluskokeilu, Kalevan uintikeskus
Ilmottautumiset:
14.1. mennessä puhelimitse 050-3245485 tai sähköpostilla anne.pahkala@vtt.fi
Ilmoittautuminen on sitova ja ensimmäiset 10 ilmoittautunutta otetaan mukaan
laitesukelluskokeiluun.
Lisätietoja voi kysellä yllä olevista yhteystiedoista.

Ystävällisin terveisin
Anne Pahkala
www.rrdc.fi
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NACD Full cave kurssi TULUMISSA
Vaimon tahtoessa
häämatkalle
Meksikoon oli
minun vaikeaa
salata riemuani.
Jukatanin niemimaa
on maailmanluokan
luolasukellusaluetta, jossa
voisin täydentää
koulutustani - rannalla
kuhertelun ja pakollisen
kenkäkaupoilla ravaamisen
ohessa.
Teksti ja kuvat: Jopi

K

ouluttajan valitseminen teetti
hieman töitä, Jukatanin niemimaalla kun toimii kymmenkunta aktiivista full cave-instructoria.
Kyselin vinkkejä Ojamolla sekä netistä. Meksikossa toimivista kouluttajista
nousi kaksi nimeä säännöllisesti esille:
Bil Phillips ja Robert Schmittner.
Molemmista annettiin poikkeuksetta
suopeita arvioita.
Tutustuin Phillipsin Speleotech.
com sekä Schmittnerin Xibalbadivecenter.com -nettisivuihin ja kyselin herroilta sähköpostitse heidän koulutuskokemuksestaan, -metodeistaan
ja -filosofioistaan. Herrat vastailivat
tenttaamiseen ripeästi ja kärsivällisesti. Molempien kalenterissa oli tilaa ja
kurssin hintatarjous oli suunnilleen
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sama. Loppupelissä valintani kohdistui Robbiehen - miehen viisivuotinen
urakka Sac Actun - Nohoch Nah
Chich -systeemien yhdistämiseksi yhdessä Steve Bogaertsin kanssa teki
kiistatta suuren vaikutuksen. Kurssi
sovittiin alkavaksi 19. marraskuuta
Tulumissa, jonne tulisin paria päivää
aikaisemmin Meridasta linja-autolla.
Kannoin kamani keskukselle edellisenä aamuna, kasasin laitepaketin, tarkistin että kaikki toimii ja vietin loppupäivän hotellihuoneen riippumatossa
lueskellen Full Cave-workbookia. Seuraava aamu kieltämättä jännitti.
KUUMINTA HOTTIA!

Maanantai-aamuna lampsin keskukselle hyvissä ajoin. Eilisiltana
USA:sta palannut hyväntuulinen Rob
löytyi työpajasta kasaamasta varusteitaan. Rupattelimme tovin, kouluttaja kyseli aikaisemmasta kursseista,
kouluttajista, kurssien harjoitteista ja
sukeltamisesta Suomessa yleensäkin.
Allekirjoitin normaalin vastuuvapautuslomakkeen sekä NACD:n oman ”pidän luolat ehjänä” - manifestin. Raahasimme varusteet Robin kuhmuiseen
pick-upiin ja ajelimme 10 minuuttia
keskustan ulkopuolelle cenote Mayan
Bluelle.
Kevyessä tihkusateessa porttia laahusti avamaan mahakas, nyrpeä meksikaano. Sadan peson pääsymaksu ei
juuri miestä piristänyt, olimmehan

kello 13 päivän ensimmäiset asiakkaat.
Portin takaa jatkoimme pomppuista
tietä syvemmälle viidakkoon. Parkkipaikan kupeesta löytyi kivetty hiekkapolku sekä alkeellinen bambu-wc.
Rob briiffasi A-käytävään suuntautuvan totuttautumissukelluksen oppilaan huomion karkaillessa trooppisen
cenoten kristallinkirkkaaseen, turkoosinsiniseen, kaloja kuhisevaan veteen.
”Jos kiven sisässä on puoletkaan niin
kaunista kuin tässä...”
Pinnalla tehtiin huolellinen viiden
kohdan safety-drill, joka toteutettiin
eri tavalla kuin aikaisemmin oppimani. Kuplatarkastuksen jälkeen kumpikin kävi koko varustuksensa läpi selittäen ääneen, mihin mikäkin varuste

on kiinnitetty. Kuulostaa monimutkaiselta, mutta etenkin uuden kaverin
kanssa erinomainen metodi. Tämän
jälkeen suunnitelma kerrattiin ja pinnan alla tehtiin kaasunjakoharjoitus.
Sitten Rob viittasi seinustan tummaa
aukkoa kohti, sitoi kelansa kiinni uppotukkiin ja uimme sisään.
Ensimmäisessä suudelmassa ja
sukelluksessa meksikolaiseen luonnonluolaan on paljon samaa. Samanaikaisesti olet ekstaasissa, vähän
peloissasi - ja käyt kuumana. Kirjaimellisesti. Edetessäni syvemmälle
kauniiseen, joka suuntaan polveilevaa tunneliin, hikoilin hetki hetkeltä
enemmän. Aluspuvuksi valitsemani
ohuehko fleecehaalari oli kuitenkin
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LOST LINE, RESTRICTION,
COMPLEX NAVIGATION

Aamu alkoi keskuksen takapihalla
tehdyllä kuivaharjoittelulla. Opettelin
risteysten ja jumppien tekoa sekä oikeaa merkitsemistä. Rob painotti moneen kertaan ’visual-jumppien’ sekä
risteysten huolimattoman merkitsemisen vaaroja: ”You DON’T wanna
guess or gamble in the cave!”
Kävimme läpi myös oikean toiminnan ”piilo-T” -risteyksissä. Kouluttaja
vaati, että jokainen jumppi verifioidaan risteykseen tehtävällä isolla OKvalomerkillä, jonka jokainen tiimiläinen vahvistaa tarkistettuaan, että
kaikki on tehty oikein. Ennen jumpin
purkamista jokainen tiimiläinen vahvistaa oikean suunnan ulos ”peukkuetusormi” -käsimerkillä. Perusteellista, mutta perusteltua turvallisuutta.
Seurasimme johdollani A-käytävään
eilen jättämäämme kelaa main-linelle. Ensimmäisestä tupla-nuoliparista
jumppi oikealle ”Death Arrow Passage”-käytävään. Kapea kallionkolo
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avautui halokliinin - makean ja suolaisen veden rajapinta jossa näkyvyys on
väreilyn takia yleensä huono - alla todella kauniiksi pieniä tippukiviä täynnä olevaksi halliksi. Hallin toisesta
päästä tein toisen jumpin A-käytävän
main-linelle - jälleen halokliinin läpi.
Paluumatkalla ensimmäisen jumpin
purkaminen halokliinin aiheuttaessa
näkyvyyden menetyksen osoittautui
hankalaksi. Kolmen turhan yrityksen
jälkeen leikkasin spoolini irti nuolesta - ja puukko lipsahti kädestä syvään,
silttiseen kivenkoloon. ”Noh, vanha
puukkohan se olikin.”
Jälkibriifissä Rob tenttasi sukelluksen jokaisen tapahtuman minuutin
tarkkuudella - tämä toistui jatkossakin
- painottaen ’jatkuvan havainnoinnin
tärkeyttä’ sekä turvallisuuden että
stressinhallinnan takia. Samaiseen
käytävään on hukkunut kaksi sukeltajaa, jotka tekivät huomaamattaan hypyn linelta toiselle eivätkä huomanneet
palaavansa väärää tietä menomatkan
kapean käytävän muututtua paluumatkalla isoksi saliksi. Onnettomuus
on muuten kuvattu yksityiskohtaisesti
Steve Gerrardin mainiossa kirjassa
”Cenotes Of Riviera Maya”.
Kakkossukellus eli ”lost-line-drill”
tehtiin alavirran B-käytävässä. Päivänvaloalueen ulottumattomissa Rob
ohjasi minut 30 metrin päähän lineltä,
sammutti valoni ja pisti käteni pienelle tippukivelle palaten itse main-linelle ja sammuttaen valonsa. Pimeys
valtasi luolan. Tein tie-offin kiveen ja
etsin todennäköisimmästä suunnasta

0
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Depth m

25-asteiseen veteen aivan liian paksu
ja minun oli pakko peukuttaa sukellus
päättyneeksi noin 20 minuutin jälkeen. Cenoteen päästyämme riuhtaisin hupun päästäni ja läähätin turvapysähdyksen ajan kuin ajokoira. Rob
ihmetteli pinnalla punaista naamaani.
Ehdotin, että päivä päätettäisiin tähän
jotta ehtisin käydä ostamassa Playa
Del Carmenista verkkarit aluspuvuksi
loppukurssia varten.
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Mayan Bluen ”savupiipun” sukellusprofiili

paikan toiselle tie-offille. Näin merkkasin itselleni ”perussuunnan” joka
helpottaisi etsintää sen pitkittyessä.
Uin polveilevaa pohjaa pitkin hapuillen ylös-alas-liikkeellä kadonnutta
lineä, joka löytyikin yllättävän nopeasti. Näppärä Dive Riten jump-reeli osoittautui paljon näppärämmäksi
sokkotyöskentelyssä kuin normaalisti
Suomessa käyttämäni peukku-spooli.
Jälkibriifissä sain suorituksesta arvion ”ok”. Kuulemma pisin oppilaan samassa paikassa samaan harjoitukseen
käyttämä aika on 80 minuuttia - loistavaa periksiantamattomuutta.
Päivän kolmas sukellus sisälsi ”lempipuuhaani” - restriktioita. A-käytävältä tein jumpin vasemmalle. Käytävä
kapeni pian savupiippumaiseksi putkeksi, joka nousi jyrkästi 18 metristä
kolmeen metriin. Toinen jumppi ja
alas yhtä jyrkkää ja ahdasta putkea 13
metriin. Tässä vaiheessa huomasin itsessäni jo selvät stressin merkit, ahtaus vaati veronsa. Kolmannelle jumpille saavuttaessa mukavuusalue-mittani
tuli täyteen ja peukutin sukelluksen

päättyneeksi. Palatessamme edelläni ahtaumassa ryömivä Rob pysähtyi
varoittamatta ja alkoi raivokkaasti
kauhoa pohjalietettä. Näkyvyys katosi
puolessa sekunnissa kirkkaan veden
muuttuessa maitokahviksi. ”Tuon se
teki tahallaan!”, manasin. Hapuilin
kouluttajan käsivartta, kysyin kosketusmerkillä oliko kaikki OK? Ei vastausta. Laskin kymmeneen, tein ”eteenpäin” -merkin. Ei vastausta. Odotin
taas hetken - aika tuntui pysähtyneen
- ja tuuppasin Robia taas eteenpäin.
Nyt mies lähti liikkeelle.
Silt-out kirkastui muutaman metrin
matkalla ja ryömimme pullot katossa
kolisten ja maha maata raapien takaisin main-linelle. Pinnalla kouluttaja naureskeli happamelle ilmeelleni.
Myönsin suoraan, etten erikoisemmin
pitänyt ”viemäriryöminnästä”. Sukellus oli stressaava, mutta tilanne pysyi
hallinnassa. Virnuileva Rob taas näytti
nauttineen joka hetkestä.
NAVIGATION, OOA

Kurssin viides sukellus tehtiin avarassa ja kauniissa, valkoisessa Cenote
Calaverassa. Tein 35 minuutin menomatkalla kaksi T-risteystä ja yhden
jumpin merkiten ne asianmukaisesti.
Mahtavalta ”The Fang” -tippukiveltä palasimme rauhallisesti uiden ja
mahtavista maisemista nautiskellen.
Paluumatkalla Rob käytti toisen risteyksen halokliiniä hyväkseen ja ui
tahallaan väärälle linelle. Huomasin
tilanteen, käskytin kouluttajan oikeaan suuntaan ja paluumatka jatkui
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Maisemat ovat todella vaihtelevia,
ruskeita kaikenmuotoisia tippukiviä,
loppumatkassa kalliopohja muuttuu
”valkoiseksi koralliksi”. 20 minuutin
kohdalla tein ja merkitsin jumpin ennen palaamista main-linelle. Viitisen
minuuttia puoliväli-merkin jälkeen
käänsi sukelluksen käytettyäni 1/3
kaasusta, merkiten kääntöpaikan cookiella.

”Minotauron” circuit, pituus n. 550m

oppaat vievät kuulemma usein luolakouluttamattomia turisteja cavernaluetta pisemmälle. Ääliöt!
CIRCUIT
”Kyllä tämä kotiolot voittaa”, tuumii 31-asteen paahteessa hikoileva kirjoittaja ”Minotauron”
ensimmäisen sukelluksen jälkeen. Andy märkäpuvussaan oikealla tuntuu olevan samaa mieltä.

ongelmitta. Cenoteen palatessa oli
pakko pysähtyä ihastelemaan mahtavaa näkymää cavern-linelta cenoteen.
Vihertävässä pintavedessä polskivat
uimarit erottuivat selvästi mahtavan
STOP-kyltin siluettia vasten. Ennen
kipuamistani ulos cenotesta autoin
tikapuissa roikkuen Helvetin Enkelin
näköistä amerikkalaista luolasukeltajaa kytkemään hänen pommin kokoisen kanisterilamppunsa akkujohdot.
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Päivän toisella sukelluksella teimme
kaasunjako-harjoituksen sokkona uiden. Harjoitus tosin oli pakko keskeyttää hieman etuajassa jo ensimmäisen
risteyksen jälkeen, kun kouluttajan
vara-annostin alkoi ottaa vettä sisäänsä. Luolan suuaukon ollessa vielä noin
sadan metrin päässä kiinnitin huomioni pohjasedimenttiin kolmisen metriä
alempana, joka oli aivan täynnä käden- ja räpylänjälkiä. Varomattomat

Kävimme aamulla keskuksella ennen sukellusta circuitin ja traversen oikeaoppisen suorittamisen läpi.
Joukkoomme kolmanneksi liittyi Robin tuttava Andy, saksalainen pajuvitsanlaiha luolasukeltaja. Cenote
Minotauron alku on todella matala.
Ensimmäisen kymmenen minuuttia
mennään n. 3 metrin syvyydessä matalassa sokkelossa tehden jatkuvasti
tiukkoja käännöksiä tippukivien välissä. Olo oli paikoitellen kuin norsulla
posliinikaupassa. 10 minuutin ”hipsimisen” jälkeen luola avartuu hieman.

Päivän toisella sukelluksella lähdimme uimaan circuitia toiseen suuntaan. Cookie tuli vastaan 40 minuutin
kohdalla. Pian tämän jälkeen olisin
antanut mitä tahansa toimivasta videokamerasta. Uimme siis halokliinin
alla, valkoisen ”korallipohjan” päällä,
seuraten neonvihreää lineä. Matalahko, todella pitkä luola piirtyi kauniisti ultramariinin sinisenä hid-lampun valossa linen erottuessa selvästi.
Katsoessani kaukaisuuteen pohjan ja
kirkasvärinen linen peilikuva heijastui kangastuksena halokliinistä verkkaisesti sykähdellen kaikissa sinisen
sävyissä. Virnistelimme toisillemme
kuin pikkupojat. Pinnalla Rob vannoi
palaavansa kuvaamaan ilmiön videokameralla vielä joskus.
Tein viellä cavern-alueella ”entanglement” ja ”line-repair”-drillit, jossa kouluttaja sotki opasnarun
venttiilieni ympärille. Minun tuli leikata itseni vapaaksi, tilapäis-korjata
line ja merkitä se asianmukaisesti.
Temppu oli suhteellisen helppo, asiaa
toki helpottivat käyttämäni märkähanskat, joissa ei ollut sormenpäitä.
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Tämä täytyy toistaa joskus Suomessa
kuivahanskat kädessä.
DECO-DIVE

Mutaisesta pikku lätäköstä restriktion kautta aukeava Jailhouse oli hämmentävä kokemus. Halokliinin päällä
makean veden täyttämä osa luolastosta oli seinämiltään lähes musta - viidakosta sadevesin liottamien tanniinien kokonaan värjäämä. 25 minuutin
kohdalla käytävä sukeltaa 13 metristä
halokliinin läpi n. 22 metrin syvyyteen
suolaiseen veteen, jossa kaikki on valkoista. Täällä on valtavia saleja, jota
reunustavat vaaleat kivimuodostelmat.
Erään kivipaaden alta lattianrajasta
paljastui läjä luita, jotka kuulunevat
jollekin esihistorialliselle eläimelle.
Käänsin sukelluksen erittäin vastahakoisesti käytettyäni 1/3 kaasusta.
Paluumatkalla dekoilimme luolan
suun restriktiossa, liivi täynnä, pullot
kiilautuneena kattoon. Aikaa tappaakseni yritin opettaa Robille suomalaisen
”minuutti dekoja” -pirunsarvi-käsimerkin, mutta heikolla menestyksellä. ”Ze Instruktor” kätteli kuitenkin
minut dekojen päätteeksi - toivoin sen
merkitsevän, että ainakin tähän asti
kurssi oli läpäisty. Teoriakoe oli kuitenkin tekemättä.
Keskuksella eteeni lyötiin 65 monivalintakysymystä, jotka koskivat luolien
geologiaa, sukellussuunnittelua, turvallisuussääntöjä ja -menetelmiä sekä
dekompressio-sukellusten suunnittelua luolassa. Vastaukset käytiin huolel-
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lisesti läpi. Sitten koitti totuuden hetki:
- ”Thanks for clearing that up, Rob.
By the way, did I pass the course?”
- ”Of course.” Tämän kunniaksi oli
pakko kipaista lähimmästä minimarketista pari olutta.
YHTEENVETO

Kurssi oli jonkin verran helpompi
kuin odotin, olin henkisesti varustautunut saamaan ”keskiaikaista sikaa”.
Robin tapa kouluttaa on rentoudestaan huolimatta perusteellisen tarkka.
Jokainen sukellus käytiin vaihe vaiheelta läpi heti pinnalla - ja jokaisen
tapahtuman kellonajat piti pystyä luettelemaan sekä meno- että tulosuuntaan. Niiden muistaminen ei ole helppoa, mutta viimeisellä sukelluksella
pystyin luettelemaan kymmenkunta
aikaa ja niihin liittyvät tapahtumat
melko vaivattomasti.
Virheistä hakattu varavalolla oppilasparkaa päähän, vaan opettaja selitti kärsivällisesti oppilaan tekemän
virheen ja varmisti että tämä ymmärsi
oikean tavan toimia. Teoriatuntien sisältö oli pitkälti entuudestaan tuttua.
Ainoan oppilaan oli kuitenkin oltava
skarppina, koska Rob pommitti oppilastaan kysymyksillä aivan koko ajan.
Lukuisia virheitä viikon aikana tehnyt
oppilas tunsi nöyräksi tajutessaan, miten monta hölmöä ja tarpeetonta riskiä
olikaan ottanut aikaisemmilla sukelluksillaan ”visual-jumpien” ja merkkaamattomien risteysten muodossa.

Kurssipäivä maksoi $200 sisältäen
koulutuksen, ilmatäytöt ja kaikki varusteet. Ruoka, vesi, nitrox ja sisäänpääsymaksut cenoteille eivät sisälly
hintaan. Oman viisipäiväisen kurssini hinnaksi tuli n. 700 euroa. Palvelu
keskuksella oli joustavaa ja todella ystävällistä.
”IF YOU DON’T GO...
YOU WON’T KNOW!”

Ylisanoja ei voi käyttää riittävästi
Tulumin cenoteista. Vesi on kirkasta,
lämpötilaltaan 25-asteista. Koska luolastot ovat matalia, pikkutuplilla tekee pitkiä sukelluksia, eikä dekoiluun
tarvitse haaskata aikaa. Luolat ovat
vaihtelevia, täynnä koristeellisia kivimuodostelmia ja ennenkaikkea niitä
on PALJON! Pelkästään Sac Actunilta
”Suurimman Vedenalaisen Luolaston”
tittelin napanneessa Sistema Ox Bel
Ha:ssa on kartoitettua käytävää yli
16 kilometriä. Robin mukaan jatkavat
Steve Bogaertsin kanssa Sac Actunin
kartoitusta toivoen voittavansa tittelin
takaisin.
Jos vasta harkitset matkaa Meksikoon, nämä luolat on koettava itse
voidakseen ymmärtää niiden monimuotoisen, lähes yliluonnollisen kauneuden. Matka Tulumiin on pitkä ja
vaivalloinen - mutta se on vaivan arvoinen.
www.xibalbadivecenter.com
www.safecavediving.com

Yläkuva: Xibalban pulloarsenaalia
Keskellä: opas Rolf ja kompressori
Alla: ”Ohi on!”
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TEKKIVIIKKO MALTALLA

H

erätyskello soi aamukolmelta, hieman kankeasti kömmin sängystä tekemään lähtöä. Paria tuntia myöhemmin astun
Helsinki- Vantaan lentoaseman portilta 25 lennolle Frankfurtiin ja sieltä edelleen Maltalle. Lentokentällä
tuli taas kerran todistettua check- in
tiskin tietämättömyys sukellusvarusteiden lisämaksuista. Onneksi
lipputiskillä löytyi asiantuntemusta
ja sain varusteeni koneeseen, kohtuulliseen hintaan.

Vieraillessani viime
syksynä Maltalla kuulin
paikallisen Oxygenen
järjestävän myös
tekniikkasukeltamiseen
erikoistuneita
”tekkiviikkoja”. Kevään
viikolle en päässyt
osallistumaan mutta
ajattelin ottaa härkää
sarvista ja buukkasin
itseni syksyn viikolle.
Teksti ja kuvat:
Janne Pihlajaniemi
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Tekkiviikolle ei ollut yllätyksekseni
tunkua. Dekosukelluspäivien määrä
vähentyisi yhdellä, mutta saisin päättää kohteet ja sukellukset. Tämä tarkoitti myös, että sukeltaisin kaksistaan
järjestäjän, paikallisen Oxygènen vetäjän Magnus Grinnebackin kanssa
ja luonnollisesti Jasonin kipparoima
luzzu-vene olisi kokonaan meidän
käytettävissämme. Melko luksusta.
Ensimmäisenä päivänä hyppäsin
veneen matkaan Cominolle tekemään
pari lämmittelysukellusta Crystal
Lagoonissa. Laguuni itse ei herättänyt kovin suuria tunteita, mutta läpiuinti ja luolanpätkä tosin olivat ihan
kiva paikka testata varalavalaisimien
toiminta. Onneksi lähdin helpoille sukelluksille alkuun, sillä parin lisäkilon
tarve on mukavampi huomata silloin

ilman dekovelvoitteita. Tein iltasella
suunnitelmat 18/40 trimixille ja kahdelle dekokaasulle. Huomenna päästäisiin itse asiaan eli sukellusvenejahtiin.
Perjantaina lähdimme vasta iltapäivällä, joten herätyskelloa ei tarvinnut asettaa illalla soimaan. Lampsin
keskukselle valmistautumaan yhden
aikaan iltapäivällä. Jason saapui veneineen kahdelta, lastasimme kamat
ja lähdimme matkaan. Kolmen vartin ajomatkan jälkeen olimme ”HMS
Stubbornin” yläpuolella ja valmiina
sukellukselle. Pienen pintavirran takia
laskimme suoraan kuuteen metriin
johon jätimme yhden ekstra-happipullon, teimme pikaiset kupla- ja letkutarkastuket ja jatkoimme alaspäin.
Kieltämättä hieman jännitti matkalla
alas, että oliko Jasonin poijuköyden
heitto onnistunut vai joutuisimmeko
etsimään hylkyä, kuten viime vuonna.
30 metrin jälkeen noin viisi metriä
poijuköydestä vasemmalla hahmottuu
pitkulainen, tumma hahmo. Laskeuduinko liian nopeasti vai mistä johtuen en meinannut hahmottaa, että
onkohan tämä nyt keula vai perä? Tarkempi silmäys ja hahmotan potkurin ja
peräsimet - tämän täytyy olla siis perä!
Pieni virtaus painoi meitä eteenpäin
kohti keulaa. Matkalla kannelta löytyi
avoin luukku ja Magnus näyttää sinne,
siis sisäänkö? Koitan ängetä päätäni
luukusta, mutta tuplapullopaketti ja
kainalossa kulkevat dekokaasupullot
eivät millään mahdu pienestä luukus-

ta, joten penetraatiot jäävät tälläkertaa
väliin. Keulassa tutkimme torpedoaukot ja näkymä perää kohti on upea.
Uimme virtaa vasten komentotornille
ja tutkimme sieltäkin löytyvää avointa
luukkua. Jatkamme takaisin perään ja
tarkistamme potkurit vielä kerran ennen kuin sukellusaikamme tulee täyteen ja aloitamme nousun takaisin pintaan. Pinnalla hymy on herkässä, tämä
se vasta on kunnon touhua. Takaisin
rannassa, varusteita purkaessani huomaan että olen onnistunut rikkomaan
JetFin- räpyläni, kuinka tämä voi olla
mahdollista? Ostinhan ne sentään kolme vuotta sitten käytettyinä Internethuutokaupasta sopulihintaan.
Perjantai-iltana poikkesin tutussa
”La Cucagna”- ravintolassa haukkaamassa mainion merellisen pastaannoksen. Iltaa ei kannattanut kovin
pitkälle venyttää, sillä lauantaina on
lähtö aamu yhdeksältä kohti ”Schnellboot S31:tä” ja sukellussuunnitelma
oli vielä tekemättä, siispä takaisin Hotel Romaan ja läppärin ääreen.
Lauantai-aamun herätyksen hoiti
täsmällisesti taas paikallinen kirkko,
kamat kasaan, aamiaiselle ja Oxygènelle. Vuokrasin loppuviikoksi hienot
siniset Cressit uskollisesti palvelleiden
jetareideni tilalle. Vene saapuu, lastaamme releet ja nokka kohti torpedovenettä. Matkaa ei ollut kuin parikymmentä minuuttia. Kamat niskaan
ja menoksi, tarkastukset kutosessa ja
matka alas jatkuu...
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Poijuköyden
päästä hahmottuu neliskanttinen, keskeltä
katkennut
alus. Laskeudumme
keulaan. Ankkurihan
se lepää kannella, valmiina käyttöön. Kannelta
löytyi ilmeisesti torpedojen
laukaisin tai torpedoputkien ohjausboksi, siihen tulee piuhoja iso
nippu, kyljessä vipu ja päältä tavaan
”torpedo eins”-jotakin. Perästä löytyy
selitys veneen tyyppi-nimestä: potkureita on koko veneen leveydeltä, kokonaista kolme kappaletta. Schnellboot
tosiaankin. Miinan räjähdys katkaisi
veneen noin keskeltä, koneiden kohdalta. Yhtä valtavan suurta moottoria
tutkailen ja ainakin luulen hahmottavani venttiilikoneiston. Jatkamme
takaisin kohti keulaa ja menemme
tutkailemaan torpedoputkia, molemmista putkista löytyy vielä laukaisua
odottavat torpedot, näitä ei todellakaan tee mieli mennä puukolla koputtelemaan. Aikamme alkaa olla täynnä,
joten aloitamme nousun hylyn päältä
ja siirrymme hylyn pikkuhiljaa kadotessa nousuköydelle ja kohti dekompressio-etappeja.

Yläkuva: ”P29”:n masto
Alla: Trashmaster Malin ja Project AWAREn
saalista
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Iltapäivällä ohjelmassa olikin hieman vapaaehtoistoimintaa. Otin osaa
kotihylyn, ”HMS Maorin” alueen
puhdistamiseen roskista. Puhdistustyö
tehtiin osana Project A.W.A.R.E:n
jokavuotista International Clean
Up Day:ta, jolloin samankaltaisia
vesistön puhdistustempauksia järjestetään ympäri maailman. Rantojen
siivouksissa mukana olleet tietävät
varsin hyvin mistä on kyse. Iltasella
osuin sattumalta samaan ravintolaan
oxygèneläisten kanssa ja ilta sujuikin
siinä vallan mukavasti pastan ja sukellusjuttujen kera.
Sunnuntain kohteena oli ”HMS
Southwold.” Valmistelut sujuvat jo
rutiinilla, kaasujen analysointi ja kamat laiturille odottelemaan lastausta.
Jason saapuu aamukeikalta, open water diverit paatista pois, techüt sisään
ja kokka merta kohti. Keli on mitä
mainioin, ei juurikaan maininkia ja
vain pieni tuulenvire. Heittoköysikin
luikertelee kuin lumottuna. Hylyn
keula hahmottuu ja suoraan allamme
näemme keulatykin masiiviset putket.
Hylky on kyljellään ja lähdemme
leppoisesti uiskentelemaan kohti komentosiltaa. Ladatut it-kanuunan ammusvyöt luikertelevat pohjassa kuin
käärmeet. Alus on poikki komentosillan takaa konehuoneen kohdalta,
sillä mahdollisia sisäänmenoaukkoja
oli hieman hankala löytää. Kierrämme
komentosillan ja siirrymme laidalle
kurkkimaan ikkunoista sisään. Matkalla keulaan löydämme muunmuassa
aluksen pisuaarin, kukalie irvileuka

nostanut sen vessasta keskelle kantta. Näin loistavalla hylyllä aika kuluu
kuin itsestään ja harmikseni huomaan
että parin minuutin kuluttua on taas
aika palata pintaan.
Maanantai alkoi sukellusreissuille hieman tutummin aamukuudelta,
reissun viimeisenä syväkohteena on
”Le Polynesien”, 156-metrinen höyryalus, jonka upotti sukellusvene UC22. Keli on mitä parhain, virtauksesta
ei tietoakaan, näkyvyyttä enemmän
kuin koko kesänä Suomessa yhteensä.
Putoamme suuren sinisen läpi ja
suoraan peräkannen massiiviselle tykille, Jasonin heittopaino makaa tykin
vieressä. Tarkastelen perälaidan yli
aluksen valtavaa potkuria jonka lavat
ovat vähintäänkin ison tukevan turistin kokoisia. Lähdemme kohti keulaa
ja Magnus pudottaa ilmeisesti ruumaluukusta sisään, seuraan innokkaana
perässä, mutta käännymmekin ympäri
ja takaisin kannelle. Seuraavasta isosta aukosta pujahdamme sisään kannen
alle ja pieni hylkyfriikki herää minussa
heti kiljumaan riemusta, vihdoinkin
päästään penettämään! Hylyn sisällä
on hyvin tilavaa ja täällä tehokkaan
hid-valon mukaan ottaminen reissuun
palkitsee. Kallistuneessa hylyssä on
aina hauska uida, väkisinkin kääntyy
pohjan mukaan vaakasuoraan. Löydämme lautasia ja muita ruokailuvälineitä. Oviaukosta ulos ja joudumme
kääntymään takaisin perää kohti, sillä
aikamme alkaa olla loppumassa. Nos-
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RRDC Ensilumileiri Verlassa 26.-28.10.2007
Sukelluskohteet: Vennukanniemi, Verlan yläjuoksu, Sippolan avolouhos

tamme heittopainon pois peräkannelta ja haikeana seuraan kuinka suuri
sininen taas kerran sulkee hylyn syleilyynsä.
Ennen lentoa jäisi aikaa yli 24 tuntia, joten lähdin tiistai-aamuna vielä
kerran reissuun. Kohteena oli juuri upotettu ”P29”-rahtialus joka on
upotettu sukeltajia varten. Tunnelma
on ihan toinen kuin viikon muilla sukelluksilla, ”sitä jotain” vaan tuntuu
puuttuvan. Kohde kuitenkin sopiva
juuri jatkokurssin tai nitrox- kurssin
käyneellle hylkysukeltajanalulle. Alus
makaa oikein päin, merenpohja on 33
m, kansi 27 m ja maston huippu 20 m
syvyydessä. Toisen sukelluksen jätän
väliin ja relaan veneellä, aurinkoa ottaen ja välillä vilvoittavaan mereen
pulahtaen.
Tekkiviikko alkaa olla valitettavasti
takanapäin ja jäljellä on enää varusteiden purku, pesu, pakkaus, laskun
maksu ja kotiin lähtö. ”Back to deep,
dark and dangerous” summaa Magnus osuvasti, kun kerron että tulevana
viikonloppuna olen menossa sukeltamaan Ojamolle.
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Malta on loistava kohde sukellusmatkailuun jolla on paljon tarjottavaa
ihan sukellusuransa vasta alkaneesta
jo pidemmälle ehtineelle. Saari pitää
sisällään kaikki Välimeren parhaat
puolet: lämmin ilmasto, hyvät ruuat,
loistavat sukelluskohteet ja toimeen
tulee englannilla ilman hillittöntä käsien pyörittelyä.
Kaikkea ei ehdi kahdessakaan, joten
ajatus uudesta reissusta itää jo takaraivossa.

Hylyt: marinefoundation.org
Keskus: oxygenediving.com
Lentoliput: kilroytravels.fi
Budjetti:
Lennot:
480 eur
Majoitus:
200 eur
Sukellukset:
300 eur
Kaasut:
180 eur
Varustevuokrat: 120 eur
ruoka + juoma: xxx eur
---------------------------------Yhteensä:

1.500 eur

Teksti: Anne | Kuvat: Jyrki Hietanen

T

ukka putkella painettiin Vennukanniemen ja Verlan virroissa. Kirkasta vettä ja leppoisaa lököttelyä kalojen keskellä.
Virtasukellukset on kivoja, kun on
kunnon akanvirrat tai muuten hurjaa menoa. Lisäksi on hauskaa vaania
pohjassa virran alla, katsoa kuinka
paljon pitää tehdä töitä, että pääsee
vastavirtaan. Vielä kaiken kukkuraksi pääsimme hienoon avolouhokseen.
Kirkasta vettä sielläkin ja aivan mahtavia kivenlohkareita, joiden väliin
pääsi ahtautumaan. Reima jäi jumiin
pariin otteeseen, mutta hyvin irtos kun
vähän repi räpylästä. Itse löysin yhden
kolon jossa pääsi oikein kääntymään,
jopa stage kainalossa. Voi sitä hihityksen ja virnuilun määrää.
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Kuvassa on:
A) Avautuva marmorikynttilä
B) Seuran pulloventtiilin kara, joka on murskautunut
liiasta voimankäytöstä johtuen
C) Canada

Oikea vastaus on B.
MUISTA: Seuran kalustoa on käsiteltävä vähintään
yhtä huolellisesti, kuin omia varusteitaan!
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Vapaasukelluksen MM-kisat Egyptissä 1.-3.11.2007

KUVA-ARVOITUS:

Vapaasukelluksen
syvyyslajien MM-kisat
käytiin Egyptissä, Sharm
el Sheikhissä. Lajeina
olivat syvyyssukellus
räpylöillä ja ilman.
Suomea edusti nelihenkinen
joukkue: Susanna Saari,
Timo Kinnunen, Antero Joki
ja allekirjoittanut.
Teksti ja kuvat: Simo
Kurra

O

len käynyt Egyptissä vain
kerran aikaisemmin, ja vaikka mielestäni olin henkisesti
varautunut paremmin kuin edellisellä kerralla “Egyptin meininkiin”,
huomasin silti riiteleväni taksikuskin kanssa hotellin edessä sovitusta taksasta. Sovimme lentokentällä
“forty”, mutta olisi tietysti pitänyt
muistaa mitä valuuttaa.
Heitimme hätäisesti kamat hotelliin
ja menimme saman tien veteen. Aurinko oli jo laskenut, mutta eihän se
ole mikään syy olla treenaamatta, sillä Suomessa vesi on joka tapauksessa
aina pimeää. Olo oli varsin surrealistinen, kun täysikuu erottui selvästi vielä
30 metriin. Roikuin köydessä täydellisessä hiljaisuudessa ja ympärillä välkkyivät fotoplanktonit.
Seuraavana päivänä pääsimmekin
sitten treenaaman jo oikeasti. Pelin
henki oli selvä, sillä meillä olisi vain
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reilu viikko aikaa hioa suorituskyky
kohdilleen. Suomalaisten ja muiden
pohjoiseurooppalaisten
harjoittelukausi täytyy rakentaa hieman eri
tavalla, kuin etelän maissa. Meillä
mahdollisuudet harjoitella itse syvyyssukellusta ovat huonot, joten keskitymme hiomaan muita osa-alueita
kuntoon, jotta kisapaikalle saavuttaessa tarvitsee murehtia vain itse syvyydestä.
Puitteet harjoitteluun olivat loistavat. Asuimme koko kilpailun ajan samassa hotellissa ja itse kisa-alue oli
vain 200m hotellin rannasta merelle
päin. Paikalla oli koko harjoitusjakson
ajan pysyvästi kaksi virallista kisaköyttä ja 18 lämmittelyköyttä syvyyksillä
50-90m. Myös turvasukeltajat olivat
organisaation puolesta käytettävissä
koko ajan. Tämä sopikin joukkueelle paremmin kuin hyvin. Pian kaikki
Timoa lukuun ottamatta olivatkin sukeltaneet omat ennätyksensä jo harjoittelujakson alkuun. Ei Timonkaan
sukelluksissa mitään vikaa ollut, mutta mies on aiemmin nostanut oman
rimansa sen verta korkealle, että olisi
melko kohtuutonta vaatia samaa jo
ensimmäisinä treenipäivinä.
Olimme kaikki hyvin motivoituneita, päätimme että isaan keskitytään ja
panostetaan, kun kerta tänne asti ollaan tultu. Olen itse aina ollut sen verran innokas sukeltaja, että en osannut
varautua ollenkaan henkisesti siihen,
että homma voi alkaa myös tökkiä. Sukelsimme kuitenkin joka päivä, useimpina kahdesti.
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Ensimmäinen virallinen kisapäivä
peruttiin kovan kelin takia. Suomen
joukkueessa tämä herätti pientä ihmetystä. Useana treenipäivänä oli paljon
pahemmat olosuhteet ja olimme aivan
tietoisesti siitä huolimatta hankkiutuneet veteen. Kisapäivästä ei koskaan
voi tietää, joten on paras harjoitella
myös huonoja olosuhteita varten. Kyseessä on kuitenkin ulkoilmalaji, joten on selvää ettei kaikille voida taata
täydellistä keliä. Olimme sukeltaneet
omia ennätyksiämme niin kovassa
virrassa kuin kovassa aallokossakin,
joten tuntui turhauttavalle purkaa
kisapäivän “lataus”. Toisaalta ei yksi
lepopäivä ollenkaan huono asia. Hieman kuitenkin jännitti, pelasiko organisaatio oljenkortensa liian aikaisin,
sillä minusta kisaa ei olisi kannattanut
viivästää jos keli ei ole suoranainen
turvallisuusriski. Niin siinä sitten kävikin, että seuraava päivä oli keliltään
ihan yhtä paha. Enää kisaa ei kuitenkaan voitu viivyttää, joten pääsimme
vihdoin tositoimiin. Päivä oli pitkä ja
kiireinen, sillä alun perin miesten ja
naisten piti sukeltaa eri päivinä. Nyt
vedessä oli kuitenkin päivän aikana
yli 100 sukeltajaa ja Egyptissä valoisa
aika ei ole järin pitkä. Homma saatiin
kuitenkin kunnialla loppuun.
Suomen joukkueen osalta syvyyssukellus räpylöillä meni hyvin. Itse
sijoituin kahdeksanneksi omalla ennätykselläni 83 m. Myös Antero (73
m) ja Susanna sukelsivat omat ennätyksensä, Susannan 55 m oli myös
uusi SE. Myös Timolla meni olosuhteisiin nähden hyvin, sillä pitkin

viikkoa treenejä haitannut “faaraon
kirous” hellitti viimein ja parin päivän
pikatreenillä hän pääsi hyvin rennon
ja helpon näköiseen 78 metrin sukellukseen. Kaikki olivat tyytyväisiä
sukelluksiinsa, mutta oli todella vaikeaa enää motivoida itseään ilman räpylöitä sukeltamiseen. Kaikille meistä
räpylöillä sukeltaminen on selvästi ykköslaji ja siihen olimme myös panostaneet. Kroppa ja psyyke ei kerta kaikkiaan kestä molempien täysipainoista
treenaamista, joten olimme jättäneet
ilman räpylöitä sukeltelun muutamaan kokeiluun. Välissä oli kuitenkin
yksi lepopäivä ja käytimme painotusten hakemiseen ja yhteen maksimisukellukseen.
Toisaalta pieni motivaation notkahdus oli myös positiivinen asia, sillä
henkisesti kisasukellus ei jännittänyt
ollenkaan niin paljon kuin räpylöillä.
Miesten kisassa Timo ja Antero sukelsivat molemmat 46 m ja itse hiivin
juuri ja juuri top 10:een 48 m sukelluksella. Susanna sukelsi vahvasti 40
m ja laskeskelimme että tuolla sukelluksella pitäisi sijoittua melko mukavasti. Naisten kilpailu oli kuitenkin
melko yllätyksellinen, sillä usea sukeltaja oli ilmoittanut liian kovia syvyyksiä ja ehdoton ennakkosuosikki Natalia Molchanova jätti sukeltamatta
kokonaan. Susanna löysikin näin itsensä lopulta hopealta, mikä oli meille tietysti erittäin tervetullut yllätys.
Kyllä tyttöä palkintopallilla ansaitusti
hymyilyttikin ja koko vapaasukellusväki selvästi helpottuneina siirtyi viettämään päättäjäisjuhlaa.
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