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Kammioraportti

K

uten tiedättekin, seura joutuu luopumaan nykyisestä kammiotilasta ja uutta
tilaa etsitään kuumeisesti. Tarvitsemme
tässä kaiken mahdollisen avun, sillä sopivia
tiloja ei tunnu ylenpalttisesti olevan tarjolla.
Jos tiedät sopivan tilaehdokkaan, niin anna
vinkki.

S
Puheenjohtajalta

S

yykokouksessa aiheena ovat ensi
vuoden jäsenmaksut sekä toimintasuunnitelma. Tavoitteena olisi selkeyttää
jäsenmaksuja, ennakoida mahdollisia kompressorin uusimiskuluja, selvitä todennäköisesti nousevista tilakuluista ja ylläpitää
erittäin tärkeää harrastustamme ja sen eri
muotoja. Toivottavasti mahdollisimman monet pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan
seuran asioihin!

S

euramme vuokrasopimus sanottiin
irti ja meidän pitää muuttaa nykyisistä
tiloista tämän vuoden loppuun mennessä.
Etsintöjä uuden tilan löytämiseksi on tehty
urakalla ja nyt pientä valoa on tunnelin
päässä nähty. Katsotaan miten meidän käy.
Lisää tietoa tämän asian tiimoilta saatte
sähköpostilistan kautta.
Turvallisia sukelluksia ja rauhallista joulun
odotusta!

euran pääkompressorista otettiin
ilma-analyysi. Vaikka kompressorilla
on jo paljon ikää takana ja sillä on täytetty
tuhoton määrä pulloja, niin silti ilman laatu
on täysin kunnollista. Hyvä niin! Öljynvaihdot on kompressoriin tehty ajallaan ja
sen sisuskalut ovat siis pysyneet hyvässä
kunnossa. Myöskään monta vuotta jatkuneiden jatkuvanvirtauksen seoskaasutäyttöjen
ei voi sanoa aiheuttaneen ennenaikaista
kulumista.

S

ähköpostiringissä oli taannoin tiukkaa
keskustelua pääkompressorin imuletkuun joutuneesta öljyrätistä. Tämän
seurauksena kompressorin tuotto putosi
dramaattisesti puoleen. Seoskaasutäytössä
tämä aiheutti suuren vaaratilanteen, sillä tavoiteltaessa jotain nitrox –seosta syötetään
kompressorin imuletkuun määrätty määrä
lisähappea. Määrä perustuu kompressorin
tuottoon. Tuoton pudotessa kompressorin
happipitoisuus nousi aivan liian suureksi.
Onneksi tällä kertaa selvisimme pelkällä
säikähdyksellä. Lopputulos olisi luonnollisesti voinut olla paljon ikävämpikin. Joukolle suuret kiitokset, että huomasit tilanteen
ajoissa.

E

nnen kompressorin käynnistämistä
täytyy imuletku ehdottomasti viedä
joko ulos tai eteiseen! Letkuun ei missään
tilanteessa saa joutua ylimääräisiä esineitä!
Toivottavasti uuteen kammiotilaan saadaan
rakennettua kiinteä imuletkusto, jolloin tämänkaltaisen vaaratilanteen mahdollisuus
saadaan poistettua.

L

ohjeessa otetty hyvin huomioon käytännön
asettamat rajoitukset. Alle 40 % happea
sisältäviä säiliöitä ei tarvitse happipuhdistaa. Määräyksen mukaan kuitenkin kaikilla
nitroksia tekevillä on oltava ns. sekoittajan
koulutus. Seurastamme on lähdössä kouluttaja blender-kouluttajakurssille ja kursseja
tullaan järjestämään välittömästi tämän
jälkeen. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan ole
vielä mitään tietoa kurssin sisällöstä tai materiaaleista. Keväällä ollaan taas viisaampia.

- Reimari

K

oppukesällä aloitettua kammion kehitysprojektia jatketaan uudella innolla,
kunhan uusi kammiotila on ensin löytynyt.

Koulutusasiaa

L

iiton puolelta on muutaman viime vuoden aikana tullut paljon uudistuksia perinteisiin sukelluskursseihin. Tällä hetkellä
on uudistumassa myös ensiapukurssitus ja
nitroksin teko. Liitto on panostanut DAN:in
ensiapukursseihin järjestänyt paljon kouluttajakursseja, jotta tietoa saataisiin myös
seuroille ja sukeltajille, missä sitä eniten
tarvitaankin. Seuramme sai syksyn aikana
oman ensiapukouluttajan Joonaksesta, minkä johdosta seurassa tullaan järjestämään
talven aikana ensiapukursseja. Ensimmäiset
kurssit on suunnattu ohjaajille ja kouluttajille, ihan yleisten vaatimustenkin johdosta,
mutta seuraaville kursseille pääsevät kaikki
halukkaat mukaan.

eväällä tullaan järjestämään paitsi
peruskurssi, myös sukellusturvallisuuskurssi ja laitesukelluksen syventävä
jatkokurssi. Tarvittaessa järjestetään myös
lyhyempiä kursseja, kuten jääsukelluskurssi, tasapainoklinikka jne. Tämä tarkoittaa,
että kouluttajilla tulee olemaan ohjelmaa.
Tarkempi aikataulu päätetään alkuvuoden
aikana.

K

äyttäkäähän talven allasvuoroja hyväksenne taitojen ylläpitämiseksi. Myös
sukelluksen teoriaa kannattaa ylläpitää.
Esim. ilmankulutuksen ja pullon sisällön
riittävyyden laskenta on syytä osata myös
rannalla, ei pelkästään kotona. Samaten
nitroksisukeltajan olisi syytä osata laskea
ainakin MOD ilman laskukaavaa. Näistäkin
taidoista on hyötyä paitsi itselle, mahdollisesti joissain tapauksissa myös muille.
- Marko

N

itroksin teosta, käytöstä ja näissä käytettävistä laitteista on tullut Tukesilta
määräys. Koska myös sukeltajat ovat päässeet vaikuttamaan tähän määräykseen, on

- Anne
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pohjakaasua on suhteessa vähemmän kuin
matka / syvää dekokaasua, niin vaihdot
kannattaa tehdä mahdollisimman syvällä.
Ja päinvastoin. Tietenkin on mahdollista
hankkia / lainata isompia pulloja tai lisätä
suunnitelmaan vielä yksi dekokaasu. On siis
kuitenkin myös hyvä huomioida terve dekopro iili, ja sen mukanaan tuomat rajoitteet
kaasunvalinnoissa ja vaihtoajankohdassa tai
pysähdyksen ajallisessa kestossa.

E
IANTD
Full Trimix-kurssilla
Teksti: Reima | asiatietojen tarkistus: Jouni Piispanen | kuvat: Aleksi Ilmonen

ri syvyyksille on olemassa ns. standardikaasut, joissa kerrotaan hapen
ja heliumin määrä. Tästä saatiin kurssin
ensimmäinen väittely aikaiseksi jo ennen
kurssin alkamista. Lopputuloksena oli,
että narkoosin sekä typen aiheuttamien
ongelmien vähentämiseksi lisäsimme

sekä pohja- että dekokaasuihin heliumia
huomattavasti standardikaasuja enemmän.
Vielä kun mukaan otetaan ns. Isobaric
Counter Diﬀusion (IBCD, en oikeasti osaa
suomentaa), joka asettaa rajoja sille, miten
typpipitoiselta kaasulta voi vaihtaa heliumpitoiselle kaasulle ja päinvastoin, niin
alkaa hyvin ymmärtää miksi kurssi tuntui
paikoitellen jopa akateemiselta. Keskusteluilla ja sukellussuunnitelmien läpikäynnillä
oli erittäin ratkaiseva sisältö kurssilla.

T

oki kurssilla sukellettiinkin. Tarkoitus
oli tehdä ainoastaan neljä sukellusta,
mutta siitä huolimatta minun ja Annen
pakuun oli kasattu hyvin merkittävä osuus
tamperelaisista sukellusvarusteista. Seitsemät tuplat ja tolkuton määrä dekopulloja.

Yllä: Aleksi nauttii olostaan | Oikealla: herrasväki Anne + Reima dekoilevat.

M

onivuotinen haave toteutui, kun minä
ja Anne pääsimme viimeinkin osallistumaan full trimix kurssille. Kolmas nöyrä
oppilas kurssilla oli Ilmosen Aleksi. Kouluttajana oli kaikille jo aikaisemmin hyvin
tutuksi tullut Piispasen Jouni. Aikaisemmat
kurssit antoivat Jonelle hieman pohjaa, mitä
odottaa.

hengitetään matkakaasua. ”Maltillisissa”
syväsukellussyvyyksissä matkakaasu on
yleensä samaa tavaraa kuin syvin dekokaasu – ihan vain käytännön syistä. Dekokaasuja tarvitaan +60m syvyisissä sukelluksissa
mielellään vähintään 3kpl. Kolmen kainalokannun kanssa uiminen ja paikasta toiseen
pallottelu oli yksi jännäyksen aihe.

K

K

uten nitroksin peruskurssilla kerrottiin, niin hapen määrän tulee olla sitä
matalampi mitä syvemmälle sukelletaan.
Noin 56-57 metrin jälkeen happea on itse
asiassa vähemmän kuin ilmassa. Sanotaan,
että kaasu on hypoksista (aidosti hypoksista 16%:n alapuolella). Jossain vaiheessa
happea on niin vähän, ettei pohjalle tarkoitettua kaasua pysty enää hengittämään pinnalla ollenkaan. Tällöin alaspäin mennessä
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Reima ja Anne dekoilemassa.

oska sitten vaihdetaan matkakaasulta
pohjakaasulle? Joko mahdollisimman
aikaisin tai mahdollisimman myöhään. Tai
sitten jossakin siinä välillä. Sama nyrkkisääntö pätee vaihdettaessa pohjakaasulta
syvään dekokaasuun. Lähinnä syy on erilaisten kaasujen riittävyys (, tai fysiologiset
tavoitteet, tai valittujen kaasuseosten tuomat pakotteet (kuten tehokas dekopro iili
tai IBCD:n riski) . Jos tuplapulloissa oleva
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Lisäksi haalittiin mukaan alentajia, lamppuja ja aluspukuja. Osa otettiin mukaan
tarpeeseen ja osa ihan vaan varoiksi.

E

nsimmäinen sukellus oli tsekkisukellus, jossa katsottiin että mikä on
lähtötasomme. Eli lähdemmekö saman tien
ajamaan kotiin vai jatketaan kurssia vielä
seuraavanakin päivänä. Jännä juttu kun
tietää että kouluttaja katselee selän takana,
niin mikään ei onnistu. Esimerkiski pullon
siirto takapuolen D-lenkistä olkapäälle voi
oikeasti olla tosi vaikeaa. Samalla minulle
kyllä selvisi, että kaverin erittäin lyhyttä
dekopullon rigausta ei niinku vaan pysty
käyttämään kintailla. No onneksi tiimissä
oli pari muuta, jotka riensivät auttamaan
hermojaan ihan kohta menettävää sukeltajaa. Näköjään onnistuimme näyttelemään
sen verran hyvää sukeltajaa että lupa kurssin jatkamiselle seuraavana päivänä heltisi.

S

euraava sukellus oli edelleen treenisukellus n. 60 metriin. Syvyyden ei
pitänyt aiheuttaa stressiä, vaan tavoite oli
(opetella) ainoastaan opetella hallitsemaan
kaikki mukana olevat rojut. Minut valittiin

Sukelluspro iili
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vetämään tämän sukelluksen nousu. Seurasin nousupro iilia ranteeseen kirjoitetusta
planista. Sukellus meni yllättävän hyvin.
Tiimi pysyi hienosti samalla syvyydellä ja
totteli merkkejäni kiltisti. Kun meidän (piti)
oli tarkoituksena, vapaaehtoisesti, stuﬀata
syvän dekokaasun letku (=ujuttaa letku
takaisin dekopullon kuminauhojen alle)
juuri ennen 21m dekokaasun käyttöönottoa
onnistuimme kuitenkin häröilemään sen
verran, että myöhästyimme aikataulusta
hieman. Palautekaan ei saanut korviamme
kuumenemaan ja olimmekin erittäin tyytyväisiä suoritukseemme.

K

olmas sukellus tehtiin 75m syvyyteen,
jolloin opetellut metelmät jo olivat
todella hyödyllisiä. Tällä kertaa nousun
veti Aleksi. Suunnitteluvaiheessa teimme
sellaisen tössin, että aluksi puhuimme ns.
pitkästä pohja-ajasta. Jonen piti kiinnitää
kela ja meidän piti hieman ”haahuilla”
pohjalla. Vähän tämän jälkeen päätimme
sittenkin lyhentää pohja-aikaa kylmän
veden vuoksi. Käytännössä aika haahuilulle käytettiin jo tuossa – tätä ei vaan
kukaan sanonut ääneen. Niinpä sukelluk-

sen nousu alkoi kahden sekunnin sisällä
plänissä olevasta, käytännössä lähes heti
kun olimme päässeet pohjalle. Nousimme
noin 60m syvyyteen ensimmäiseen kaasun
vaihtoon. Katselemme hämmästyneenä,
kun Jone lähtee potkimaan kelan kanssa
kohti horisonttia hieman alaviistoon. Eihän
me voida nyt mihinkään syvemmälle lähteä
enää? Mihinkähän se menee? Eihän tuota
voi yksin tänne jättää?? Kaasun vaihtosyvyydessä meidän piti olla 5 minuuttia. Noin
4 minuutin kohdalla alan huitoa valolla, että
josko arvoisa kouluttaja kuitenkin tulisi
tännepäin. Vastauksena tulee laiska ”joojoo”
valomerkki ja kouluttaja alkaakin saapua
takaisinpäin. Jone tuli takaisin nopeasti,
irrotti kelan ja suunnitteli menevänsä
nopeasti alta pois ja olla pöllyttämättä
pohjaa ja varoa linea. No lopputulos oli, että
pääsimme porukalla irrottamaan kouluttajaa linesta, pohja pöllysi emmekä päässeet
lähtemään aikataulussa. Jännää!

L

isää jännää tuli n. 40m syvyydessä kun
syvädekokaaspulloni tyhjeni. No olishan
sen nyt pitänyt riittää ja olisihan tuota nyt
pitänyt seurata.. Näköjään ylimääräinen
aika kaasunvaihdossa sekä lisäjännitys
aiheuttivat sen että se tosiaan loppui enkä
sitä seurannut. Pääsi kyllä oikeasti yllättämään. Nopeasti muistelin kaasuni, että mistäs kaikesta voin vielä hengittää. Pohjakaasu siis. Ylimääräistä pohjakaasua ei mukana
ollut kuin Jonella oleva omaan käyttöön
varattu RBR-bailout-pullo. Olisihan tuon
toki saanut, mutta kaasun loppumista ei
tällä kurssilla katsottu sellaiseksi hätätilanteeksi että siihen olisi ollut suotavaa turvautua. 21m ja 6m dekokaasuja kyllä oli myös
tällaisia tilanteita varten varattu runsain
mitoin. Heilutin huomiomerkin ja selitin
parhaan taitoni mukaan nousun vetäjälle,

Kouluttaja Jone katselee lempeän luottavaisena
kurssilaistensa suorituksia.

että josko hän vähän hidastaisi nousutahtia.
Näin tapahtui. Meidän piti suunnitelman
mukaan vaihtaa 24m syvyydessä pohjakaasulle. Noin 30m syvyydessä Aleksiltakin
loppui syvä dekokaasu ja hänkin vaihtoi
pohjakaasulle, mutta ei kuitenkaan kertonut
asiaa sen enempää kenellekään. Kohta Anne
tajusi, että kaikilla muilla on jo pohjakaasuregu suussa. Hän alkoi kysellä, että nytkö jo
piti (vaihtaa) suorittaa back gas switch, ”air
break”, ja alkoi kaivaa omaansa esiin. Minä
ja Aleksi puolestaan aloimme ihmetellä,
että et miksi sinä nyt vaihdat. Loppuiko
sultakin kaasu? Lopuksi kaikki levittelivät
käsiään eikä kukaan tiennyt alkuperäistä
kysymystä. No loppunousu meni sitten
kaikesta huolimatta ihan hienosti. Saimme
aikaiseksi monta hyvää keskustelun aihetta
iltasaunaan. Lounaalla ollut pollea olo oli
vaihtunut hyvin nöyrään mieleen.

S

euraavan päivän syväsukellukselle
lähdettäessä tarkistimme suunnitelman
ääneen pariinkin otteeseen ja varmistimme
kaasujen todella riittävän. Tavoitteena oli
85m syvänne. Sinne ei kuitenkaan päässyt
pudottamaan suoraan, vaan piti ylitää pieni
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töyräs n. 75m syvyydellä. Tässä syvyydessä
loppui myös kiinteä line, joten meidän piti
vetää oma line loppumatkan. Jone lupautui
taas käyttämään kelaa.

S

ukellus alkoi todella vaikeasti. Aleksilla oli ongelmia saada V-painoa kiinni
lainapullon pulttien väliin. Minulla taas oli
päinvastainen ongelma. Lainapullojen (tupla-20 !!) pultit olisivat suorastaan kiinnittyneet selkärankaani ilman virityksiä. Aikamme säädettyämme saimme kaikki kuntoon.
Anne ja Jone olivat kyllästyneet odottamaan
ja menivät kuumissaan veteen odottamaan.
Kun pääsimme veteen ja teimme alkutestit,
näytti kaikki viimeinkin olevan kunnossa. Ja
eikun alaspäin. Heti kun aloin uida pää alaviistossa alkoi suuhuni tulvia vettä. Mitä ihmettä? Olin kuitenkin tehnyt hengitystestin
pää veden alla. Peukutin porukan takaisin
ylös. Annostimen kansi oli hieman löysällä,
joten kiristin sen ja uusi yritys. Sama lopputulos. Nyt annostin purettiin rantaveteen ja
tuomio oli, että kalvo on oikeasti viallinen.
Vanhan mallinen annostimen kalvo (apeks)
taipuu aikaa myöten taﬀelille, tai kutistuu
merkittävästi kylmässä, eikä jossain vaiheessa enää toimi kunnolla. Aleksi kävi nopsaan hakemassa vara-regun ja vaihdoimme
annostimet lennosta. Anne ja Jone olivat
kelluneet pinnalla melkein tunnin ennen
kuin pääsimme oikeasti lähtemään.

M

inä vedin sukelluksen alaspäin ja
Anne veti puolestaan nousun. Laskeutuminen onnistui täysin ilman säätämistä
ja pääsimme nopeasti alas. Saavuimme
linen päätekohtaan 75m syvyyteen noin
1.5 minuuttia suunnitelmaa nopeammin.
Tämä pitää ottaa huomioon myös nousun
alkamishetkessä. Laskeutumisnopeus taisi
hieman yllättää Jonen ja hän kiirehti jonon
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perältä kiinnittämään kelaa. Tuntui kuitenkin ikuisuudelta odottaa kelapalvelua kun ei
pystynyt tekemään mitään. Tässä syvyydessä aikaa ei avoimen kierron vehkeillä valitettavasti ole ylenpalttisesti tarjolla. Kela
kiinni ja töyrään päälle. Jotenkin päättelin
Jonen merkistä, että menkää alaspäin. Virhe!! Lähdin siis viipottamaan kelan edellä.
Aleksi tuli minun perässä ja Anne jäi Jonen
seuraksi. Kun pääsimme tavoitesyvyyteen,
alkoi töyrään päältä sataa multaa ja kiviä
alaspäin sotkien näkyvyyttä. No oma vika,
kun olin nenä kiinni seinämässä. Jone siellä
etsi kiinnityskohtia linelle huonoin tuloksin.
Sataa tavaraa ylhäältä, enkä tiennyt missä
kolmas meidän tiimin jäsen on. Lisäksi aika
alkoi käydä pahasti vähiin. Stressi nousi
ja peukutin siis kolmannen kerran saman
sukelluksen. Nousimme ylemmäksi ja
aloin selittää Jonelle, että josko kuitenkin
lähdettäisiin poispäin. Tällä välin Anne,
joka ei nähnyt merkkiäni oli puolestaan
montun pohjalla. Aleksi oli lähtenyt hänelle
kaveriksi. Alkoi tulla hieman epämiellyttävä
olo, kun tiimi alkaa hajota. Korotin ääntäni,
eli valo- & käsimerkeistä ei pystynyt enää
mitenkään erehtymään. Pääsimme aloittamaan nousun suunnilleen aikataulun
mukaisesti.

matkakaasupullon huonosti. Takapuolen
D-lenkissä olevan pullon annostimen letku
suorastaan roikkui ja imuroin siihen kaikki
ylimääräiset linet minkä yli onnistuin uimaan. Lopputulos oli se, että Anne ja Aleksi
pysäyttivät minut ja käänsivät pää edellä
rinteeseen odottamaan siksi aikaa että saivat siivottua pulloni taas edustuskuntoon.
Kohtelu vähän ihmetytti ja kuulin vasta
pinnalla, että miksi minua oli käsitelty näin
kovakouraisesti. Päästyämme ylös purimme
rauhallisesti varusteet ja juttelimme vielä
pitkään sukelluksen vaiheista ja mitä kaikkea kenelläkin oli mennyt pieleen. Ja miten
tilanteet olisi voinut ennakoida ja välttää.

K

urssi oli hyvä. Yksi iso anti oli, ettei tällaisilla syvillä sukelluksilla oikeastaan
ole olemassakaan yhtä ja ainoata oikeata
tapaa suunnitella ja toteuttaa sukellus.
On vain hyväksi havaittuja ja vähemmän
hyväksi havaittuja toimintamalleja. Nöy-

ryyttä tuli taas iso kasa lisää. Huomasimme
monta kertaa itsekin, kuinka tiimin muiden
jäsenten apu helpottaa monessa kohtaa
yksittäisen räpylöijän karua arkea. Saimme
jopa varovaista kehuakin yhteistyöstämme.
Tämän kuultuamme lähdimme tyytyväisenä
ajamaan kotia kohti.
- Reimari

IANTD (FULL) TRIMIX DIVER
60 + M SUKELLUKSILLE
KURSSIN HINTA:
N. 1.000 E
KOULUTUSTA SUOMESSA MM:
JOUNI PIISPANEN
JOUNI.PIISPANEN@GTK.FI

N

ousu meni muuten hyvin, mutta toisen
kaasunvaihdon paikkeilla Annelta sammui päävalo. Näitä siis niin kuin oikeasti
hajoaa. Anne kaivoi varavalon esiin, mutta
sekään ei syttynyt. Mitä ihmettä täällä
tapahtuu? Tilanne purkaantui, kun Aleksi
ojensi toisen varavalonsa Annelle. Hyvä
lopputulos silleen, että kaikilla on edelleen
vähintään yksi varavalo tarjolla. Nousimme happidekoon 6m syvyyteen ja minä
lähdin hakemaan ylimääräistä happidekopulloa kyytiin. Olin kuintekin stuﬀannut

Aleksi kutosessa.
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Syyskokous la 22.11.2008

Jäsenmaksut 2009

K

M

okouksessa valittiin seuralle tulevan
kauden puheenjohtaja ja hallitus.
Muutoksia eturintamaan ei tullut, puheenjohtajana toimii edelleen allekirjoittanut
ja hallituksen jäseninä Jari Leppäkoski
(varapuheenjohtaja), Marko Niemelä (koulutusvastaava), Laura Torkkeli (nuorisovastaava) ja Marko Rantala (rahastonhoitaja).
Hallituksen valittiin Matleena Piesala ja Esa
Uimonen.

K

okouksessa vahvistettiin tulevan kauden toimintasuunnitelma ja budjetti
jäsen- sekä kurssimaksuineen. Tuleva kausi
tulee olemaan toimintaa pullollaan, kuten
tämäkin kausi. Jäsen- ja kurssimaksuihin
tuli joitakin muutoksia maksujen selkeyttämiseksi.

S

uurimpina muutoksina ovat liittymismaksun ja kalustomaksun eriyttäminen,
sekä kompressori- ja talkoomaksun käyttöönotto. Kaikki uudet seuramme jäsenet
maksavat kertaluonteisin jäsenmaksun,
sekä kalustomaksun halutessaan käyttää
seuramme kalustoa. Kompressori- ja talkoomaksuilla pyritään ylläpitämään jo kovin
korkeaan ikään päässeitä kompressoreita
sekä hankkimaan kompressorisuodattimia,
varautumaan hyvin todennäköiseen kompressorien uusintaan, ylläpitämään niin toimintaa kuin toimintaan tarvittavaa kalustoa
(kuten laitesukelluspaketteja ja perusvä-
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lineitä). Toivon mukaan kaikki seuralaiset
hoitavat talkoo-osuuden kuitenkin työtä
tekemällä, sillä puuhaa näin ison seuran
pyörittämisessä kyllä riittää. Kurssimaksut pysyivät suurin piirtein viimevuoden
tasolla. Tulevalla kaudella saamme lisäksi
muutamia uusia kursseja, kuten DAN-ensiapukurssit, dekopoijuklinikan sekä Gas
Blender –kurssin.

S

yyskokouksessa esitettiin myös uusi
mahdollinen seuratila. Uusi mahdollinen tila olisi Hankkiolla naapuriseuramme
Tampereen Urheilusukeltajien alivuokralaisena. Tätä mahdollisuutta selvitellään ja
tilanteesta tiedotetaan seuralaisia heti kun
asiat varmistuvat. Jos hyvin käy, pidämme
muuttotalkoot vielä ennen joulua.
- Anne

aksa jäsen- ja muiden maksujen yhteissumma RRDC:n tilille OP 55241722728 perjantaihin 30.1.2009 mennessä.
Merkitse tekstikenttään nimesi + jäsenmaksuvaihtoehdon, jäsenmaksualennuks(i)en
ja muiden maksujen ensimmäiset kirjaimet
maksutaulukon mukaisessa järjestyksessä.
Jos maksat useamman jäsenen jäsenmaksut samalla maksulla, erota jäsenien tiedot
toisistaan pilkulla.

Jäsenmaksuvaihtoehto:
Perusjäsenmaksu

50 e

Rinnakkaisjäsenmaksu

30 e

Kannattajajäsenmaksu

30 e

Ainaisjäsenmaksu

0e

Jäsenmaksualennukset:
Nuorisojäsenalennus

-8 e

Esimerkiksi kahden jäsenen maksu:

Räpyläuimarialennus

-8 e

Simo Sukeltaja + P H K
(= 50 + 8 +20 € = 78€),

Perhealennus

-10 e

Niilo Norppa + P N P H
(= 50 – 8 – 10 + 8 € = 40€)

Hallikortti

8e

Kompressorin käyttömaksu

20 e

Yhteensä: 118€

Talkoomaksu

30 e

Muut maksut:

Täydellinen maksuluettelo on seuraavalla
aukeamlla.
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Jäsenmaksut 2009
Liittymismaksut 2009

Muut maksut 2009

Liittymismaksu

20 e / liittyminen

Hallikortti

8 e / vuosi

Kalustomaksu

80 e / liittyminen
(vain kalustomaksun maksanut jäsen voi
saada seuran tilan avaimen)

Kompressorikäyttömaksu

20 e / vuosi tai 2 e / täyttö.
Vuosimaksu on maksettava kerralla
seuran tilille ja kertatäyttömaksuja ei
summata.

NS-filtterin käyttö

2e/h

Hapen vippaus

0,4 senttiä / litra

Talkoomaksu

30 e / vuosi
(vapaaehtoinen, vaihtoehtona talkootyö
seuran hyväksi)

Jäsenmaksut 2009
Perusjäsen

50 e / vuosi

Rinnakkaisjäsen

30 e / vuosi
(kuuluu Sukeltajaliittoon muun seuran
kautta)

Kannattajajäsen

Ainaisjäsen

30 e / vuosi
(ei kuulu Sukeltajaliittoon, ei ole liiton
etuja eikä äänioikeutta seurassa)
ilmainen
(seuran johtokunnan päätöksellä)

Huom: seuran koulutukseen tai norppatoimintaan osallistuvien tulee olla Sukeltajaliiton jäseniä.
Jäsenmaksualennukset 2009
Nuorisoalennus

8 e / vuosi
(alle 15-vuotiaat jäsenet)

Räpyläuimarialennus

8 e / vuosi
(15 vuotta täyttäneet räpyläuimarit,
jäsenellä ei ole oikeutta seuran laitesukelluskaluston käytöön eikä seuran tilan
avaimeen)

Perhealennus

10 e / vuosi
(perheestä yksi maksaa perusjäsenmaksun, jolloin muut samaan perheeseen
kuuluvat voivat saada perhealennuksen.
Vain perusjäsenmaksun maksaneet saavat
seuran jäsenlehden. Alennus ei koske rinnakkais-, kannattaja- ja ainaisjäseniä)
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Talkoomaksua vastaava talkootyö seuran
hyväksi on esimerkiksi seuran hallituksessa toimiminen, kouluttajana toimiminen
(vähintään 10 koulutuskertaa/vuosi),
reissun, leirin tai tapahtuman järjestäjänä toimiminen, rantojen siivoukseen
osallistuminen tai jonkin seuratoiminnan
vastaavana toimiminen (esim. kompressori-, turvallisuus-, nettisivu-, o-rengas- tai
hallivastaava).
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Rebekurssi kolmesta vinkkelistä:
1. Miku (Megalodon)
kurssi jossain lämpimässä, mutta sisäinen
masokisti vaati kylmää vettä ja suomenkielistä opetusta. Kyseessä oli ensimmäinen
suomenkielinen Megalodon kurssi. Oppilaina kurssilla oli lisäkseni monelle tuttu
Timo Hassinen Tampereelta ja Turo Turja
Helsingistä.

”Radial or axial-scrubber? Thats the question!”
Kustomoitavuus on Megin etuja.

K

evään 2008 ”Orbiit”-syväreissun lauantai-illan uho keulahytissä muodostui
monelle osallistujalle kalliiksi. Seuraamme
tupsahti kertaheitolla kuusi uutta rebreathersukeltajaa ja -laitetta. Uskoisin, että
meillä kaikilla oli samanlaiset perusteet
(lue: selitys kotona) laitteen hankkimiselle. ”Tämähän tuo pelkkää säästöä!” Niin
varmaan.

K

oneen valinta tuotti vaikeuksia: painin
Megalodonin ja Sentinelin välillä. Ratkaisu ongelmaan löytyi yllättävän helposti,
Nokialla ilmestyi myyntiin miltei uusi Megalodon ja kaupat syntyivät nopeasti. Koneen
lujuus ja työn laatu tekivät vaikutuksen.
Luotto suorituskyvyn ulosmittaamiseen
tulevaisuudessa on luja.

K

oulutustarjontaa tutkiessani selvisi,
että IANTD-kouluttaja Klaus Berghem
oli hiljakkoin saanut ”laput” kouluttaa
Megille. Leikin hetken ajatuksella käydä

14

I

tse kurssi jakautui kolmeen osaan. Lauantaina 20.9. aloitimme Nokialla teorialla.
Teorialuentojen jälkeen tutustuimme
koneeseen perusteellisesti ja kasasimme
ohjatusti laitteet. Iltapäivällä siirryimme
uima-altaalle rykäisemään kevyen ”reilu
kolme tuntisen” allasharjoituksen täydellisessä avovesivarustuksessa! Allasharjoitus
oli yhtä kaaosta, keskityin lähinnä pysymään elossa. Megalodon ja nestehukka
tekivät kaikkensa meidän nujertamiseksi.
Harjoitukset sujuivat ala-arvoisesti.

S

euraavana viikonloppuna nöyryytys
jatkui Kaatialassa. Syvässä päässä tasapainotus oli ”sinne päin”, matalalla pölisi
pohja tai pinta pärskyi. Dekoilu syvänpään
nousuköydellä oli surullista katseltavaa:
kolme oppilasta räpiköi säälittävän näköisesti. Ainoastaan bailout-harjoituksissa
ylimääräinen sätkiminen ja jojoilu lakkasi.
Siirtyminen avoimeen kiertoon palautti tasapainotuksen ja trimmin suht kohdilleen.

E

nnen viimeistä kurssipäivää, rohkaistuin lähtemään ”omin päin” harjoittelemaan Talviaisiin. Jopi lähti pariksi ja Jaska
”lastenvahdiksi”. Jaskalla oli ikävä kyllä ka-

mera mukana. En pystynyt katsomaan ilmimateriaalia kotona itkemättä / selvin päin.
Sukelsimme yli 100 minuuttisen dyykin,
eikä ilmiltä löytynyt omalta näkökantilta
katsottuna sekuntiakaan julkaisukelpoista
materiaalia! Toisaalta, itsensä näkeminen
vedessä oli opettavaista ja sain vinkkejä
asioista jotka ovat pielessä.

V

iimeinen kurssisukellus suoritettiin
Kaukajärven Riihiniemessä. Tarjolla oli
jälleen viihdettä kaikilta oppilailta tasapuolisesti. Yritinkin jo myydä epätoivoissani
Megiäni rannalle katsomaan tulleille Lauralle ja Rixalle. Päätimme kaikesta huolimatta
lähteä vetämään vielä yhden hupidyykin
Klasun ja Turon kanssa Vikmanin rannasta.
Kone vei manuaalisesti ajettuna kaiken huomion sukelluksella. Vaikka olen sukeltanut
kyseisestä rannasta aika paljon, onnistuin
eksymään! Itku oli jälleen hyvin lähellä.

V

aikka kurssi musersi itseluottamuksen
sukeltajana täysin, opin paljon - nöyryyttä ja harrastuksen uudelleen löytämisen riemua. Avoimen kierron kokemuksesta
ei ollut paljoakaan apua, vaan asiat pitää
opetella alusta uudelleen. Nyt on maltettava, kerättävä kokemusta ja tunteja. Tavoitteena on ajaa konetta vedessä joka viikko
pari tuntia, kyllä se siitä. Yritän lohduttautua ajattelemalla kaikkia muita suomessa
rebellä sukeltavia. Ovathan he oppineet
sukeltamaan tuolla helvetinkoneella. Minullakin on kova toive oppia joskus.

”Armeijan erikoisjoukot” kasaavat militaari-Megalodonejaan: Edessä Turo ”Hurja” Turja, takana
Timo ”Sifu” Hassinen ja Sturmbannführer Klaus
von Berghem.

MEGALODONIN KOTISIVUT:
WWW.CUSTOMREBREATHERS.COM
KURSSIN HINTA:
1.100 EUROA.
LISÄKSI MAJOITUS, MATKAT, MUONITUS,
KAASUT YM.
KOULUTUSTA SUOMESSA:
KLAUS.BERGHEM@ELISANET.FI

L

ohdutukseksi voi lukea myös että Megalodon-sukeltaja saa respectiä sukelluskohteilla. Sekä Kaatialassa että Kaukajärvellä meitä luultiin ”armeijan erikoisjoukoiksi”.
- Miku
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2. Rixa (Megalodon)

J

o pitkään mieltä kaivertanut reben
hankkiminen sai lisävauhtia kun Pihlajaniemen Janne ilmoitti varanneensa kurssin
ja ostavansa Megin. ”Eihän sitä vielä pitänyt
hankkia, ensi vuonna vasta, tämä tuli niin
äkkiä, mitä äitikin sanoo!” ajattelin. Muutaman hetken kun ajatusta oli mutustellut,
niin mieli alkoi muuttua ja hymy levitä
kasvoilla. Mä ostan reben!

O

nneksi en ollut ainut johon rebekuume
oli iskenyt. Timo, Jopi ja Miku olivat
myös vakavasti sairaita. Asiaa puitiin monta
kertaa ja hartaasti, usein Teerenpelissä.
Lopulta päädyimme Megien hankintaan,
paitsi Jopi joka halusi itselleen muovisen
kilpikonnan selkäänsä. Varattiin Berghemin
Klasulta kurssi, johon oli tulossa Timo, minä
ja Turo. Sattuneesta syystä kurssi meni sivu
suun omalta kohdalta (tuli vähän tehtäväksi
ylimääräisiä dekoja Rautatienkadulla) ja
luovutin paikkani kurssilla pitkin hampain
Mikulle. Ei auttanut kuin odottaa seuraavaa
kurssia joka onneksi alkoi heti seuraavana
viikonloppuna ensimmäisen jälkeen.

K

urssimme oli varsinainen sekakurssi.
Anri teki kurssin Inspiration Classicilla, Jopi Visionilla ja minä Megalodonilla.
Kurssilla Anrilla ja allekirjoittaneella ei ollut
vielä omia koneita, vaan meillä oli käytössä
Klasun rebet. Kurssi aloitettiin teorialla
perjantai-iltana. Yksi ensimmäisistä Klasun
lauseista oli: ”muistakaa että näiden koneiden tehtävänä on tappaa teidät, niin käy jos
ette ole tarkkana.” Aiheellisen pelottelun
jälkeen kasattiin koneet. Megiä kasattaessa
huomasin happipullon venttiilistä tulevan-
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jotain siirapin näköistä kamaa. Tein yöllä
venttiilille happipesun ja vaihdoin koneen
3 litran pullojen tilalle 1,5 litran mustat
argonpullot. Paketista tuli lievästi sanottuna
techun näköinen. Täysin musta laite ei voi
olla huono!

K

olmen tunnin unien jälkeen Kalevaan
aamuseitseämltä. Tarkoitus oli harjoitella diluentti- lushia ym. perusharjoituksia,
mutta puolet ajasta meni siihen että yritti
pysyä pinnan ja pohjan välillä. Nöyryyttä alkoi pikkuhiljaa löytymään. Muistelin hetkiä
ennen kurssia Kaukajärvessä Jopin kanssa.
Jopi treenasi rebellä ja minä katselin kuudessa metrissä avoimen kierron vehkeillä
kun Jopi kimpoili kiroillen 4 ja 12 metrin
välillä. Silloin hymyilytti, ei enää. Allassession seurauksena jouduimme etsimään
itsepalvelupesulan. Anrin kuivapuku loodasi täysin, puvun sisältä kaadettiin sukelluksen jälkeen litratolkulla vettä. Hätäisen
ruokailun jälkeen hyökättiin Kaukajärvelle.
Avovedessä homma sujui hiukan paremmin,
mutta edelleen ylös-alas suuntaista liikettä
oli enemmän kuin eteenpäin tapahtuvaa
liikehdintää. Nöyränä taas noustiin vedestä
ja mentiin kuuntelemaan teoriaa. Illalla
happipesin 3 litran happipullon jota en ollut
edellisenä yönä ehtinyt pestä. Seurauksena
taas neljän tunnin yöunet.

A

amulla koneessa oli siis kiinni 3 litran
teräspullot 1,5 litran alupullojen sijaan.
Pullojen vaihdon seurauksena hommasta
tuli helpompaa. Painotus osui ilmeisesti
paremmin kohdille ja liikkeen suunta alkoi
olla pääosin eteenpäin. Toki aina harjoituksia tehdessä liikkeen suunta muuttui
pystyakselille. Päivän harjoituksiin kuului
”hi-oxygen” -harjoitus, jossa hengityskierrossa on liian korkea hapen osapaine. Hap-

pipullon hana suljetaan, luuppi huuhdellaan
diluenttikaasulla. Hana siis pitäisi muistaa
avata harjoituksen jälkeen. Jonkin ajan kuluttua huomasin että hengittäminen tuntuu
jotenkin hassulta ja vaikealta,. ”Jännittää
varmaan.” Hetki kuluu ja olo tuntuu entistä
huonommalta, vasta tässä vaiheessa älysin
katsoa osapainenäyttöä ja huomaan että
hapen osapaine on 0,07. Happipullo äkkiä
auki ja manuaali-napilla happea kiertoon
reilusti. Olo alkoi helpottaa oikeastaan
saman tien. Näytin muille seis-merkin ja
hengittelin paikallani minuutin verran ja
varmistin että olo on hyvä ja sen jälkeen
jatkettiin harjoituksia. Seuraavan BOOMharjoituksen jälkeen peukutin sukelluksen.
Tuli sellainen olo että nyt oli riittävästi
jännitystä. Katselin tarkemmin illalla sukelluskirjoista, että hapen osapaineessa 0,10
ihminen vaipuu yleensä koomaan ja kuolee.
Jostain syystä taju oli vielä tallella ja tilanne
päättyi hyvin. Tuli mieleen Klasun perjantain teoriassa mainitsema lause koneiden
tehtävästä. Ehkä tässä on vielä jotain opittavaa ennen kuin kortin saa.

Yllä: Rixa hengähtää hetken kurssisukellusten
välillä.
Alla: lainakoneen tankkien happipuhtauden
osoittautuu kyseenalaiseksi mitä tekee insinööri?
Virittää tietysti happi- ja diluenttipullot argonpulloista! Melko techüa!

K

urssissa seurasi parin viikon tauko
kun sunnuntain kaikki avovesisukellukset oli tehty. Tänä aikana alkoi entistä
enemmän polttelemaan oma kone. Taas
selattiin ISC:n nettisivuja ja nettifoorumeita
käytettyjen koneiden varalta. Väliajalla tulikin vastaan RBW:ssä käytetty Megalodon
Tanskanmaalta. Kovan säätämisen ja selventämisen jälkeen saatiin sovittua kaupat
koneesta. Koneen lähetys ei onnistunut heti
joten seuraava kurssiviikonloppu meni vielä
Klasun koneella.
>> Käännä
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T

oinen kurssiviikonloppu pidettiin
Kaatialassa. Koska kurssi sisältää
minimissään 500 minuuttia sukeltamista, luvassa oli pitkiä päiviä. Yleisimmäksi
lauseeksi alkoi muodostua: ”ini ini!” jolla
kuitattiin kaikki pientäkin tyytymättömyyden osoitukset puolin ja toisin. Sukellukset
olivat pääosin 90-100 -minuuttisia. Homma
alkoi jo hieman luistaa ja Klasukin luotti
meihin jo sen verran että päästiin sukeltamaan syvään päähän. Luoliinkin kinuttiin,
mutta vastaus kuului yllättäen ”ini ini!” Kun
perusasiat alkoivat sujua, harjoituksia alkoi
tulla lisää ja yhdistettyinä toisiinsa. Myös
onnistumisia alkoi tulla, yllättävää kyllä.
Dekoissa ehti jopa pelata Anrin kanssa kivipaperi-saksia ylös-alas poukkoilun sijaan.
Sunnuntaina päätettiin jättää lounas väliin
ja vetää sukellukset kerralla ja suunnata
takaisin Tampereelle. Illalla Tampereella
pidettiin vielä loput teoriat ja taputeltiin
toisiamme selkään tyytyväisinä kun Klasu
oli sanonut että päästiin jopa kurssista läpi.

K

urssi oli todella hyvä ja antoisa. Kiitokset Klasulle, Anrille ja Jopille elämyksistä ja kestämisestä. Muiden rebe-kurssin
käyneiden kanssa ollaan puhuttu, että tämä
oli ensimmäinen kurssi P1-kurssin jälkeen
jossa on tullut täysin uutta asiaa. Ennen
muita kursseja on jo etukäteen salaa kouluttajilta tehnyt sellaisia sukelluksia mitä
kurssilla tehdään. Kurssilla opittiin paljon
ja lisää opittavaa on vielä enemmän. Nyt on
kuitenkin ajokortti rebeen ja oma konekin
on tullut. Jos joku siis haluaa lähteä johonkin matalalle plutaamaan, niin luulisin että
Tampereen alueen uusista kuplattomista
sukeltajista saa helposti jonkun kaveriksi.
- Rixa 0,07
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3. Jopi (Vision)

E

nnen kurssin alkua olin ehtinyt harjoitella Visionin kanssa vedessä noin 15
tunnin verran, kiitos verrattoman kärsivällisten lapsenvahtien. Laitteen manuaalikin
oli kahlattu läpi kolmeen kertaan. Pakko
myöntää, että jonkinasteinen ”mähän osaan
tämän jo” -mentaliteetti oli päällä kurssille
mennessä. Kuitenkin ensimmäisestä teoriaillasta alkaen alkoi tulla vastaan juttuja,
joista en ollut kuullutkaan - ensimmäisenä
esimerkkinä scrubberin painetesti ennen
koneen kasaamista.

gitellen. Painotus oli niin nafti, että jouduin
roikkumaan kaksin käsin nousuköydessä
etten olisi lentänyt pintaan. Vajaan kilon
lisääminen myöhemmillä sukelluksilla
paransi ajotuntumaa huomattavasti.

M

llassessio meni mukavissa joskin
kuumissa merkeissä, avoveden puolella
olikin sitten hankalampaa. Tiimi pysyi
kohtuullisesti kasassa, mutta jokainen
harjoite aiheutti silttimyrskyn. Oppilas joko
tipautti polvensa pohjaan tai trimmi kääntyi
negatiiviseksi ja alkoi uida ympyrää muun
ryhmän ympäri bail-out-pullon venttiili
perunavakoa pohjaan kyntäen (allekirjoittaneen bravuuri). Illalla kotona oli peiliin
katsomisen paikka.

uutama positiivinenkin elämys
kurssiin mahtui. Lauantai-illan
”vaihdetaan bail-out-kaasupulloja kaverin
kanssa päikseen ja uidaan samalla” meni
hyvin. Tahaton ”hi-oxygen!” -hälytys sai
kädet tekemään oikeita asioita pään vielä
miettiessä, että ”mitä osapaine 1.7 tarkoittaa?” Pistää mukavasti veren kiertämään,
kun kone varoittamatta rääkäisee pahalla
äänellä ja punaiset valot alkavat vilkkua
haitariletkun HUD-näytössä. Lauantai-illan
päätteeksi päävaloni sammui ja kouluttaja
pisti minut ampumaan poijun ja nousemaan
yksin pintaan pimeässä. Kolmannelle kädelle olisi ollut käyttöä, kun samanaikaisesti
kelaa spoolia, vahtii osapainetta konsolista
ja tyhjentää kaasua kuivapuvusta, liivistä
että laitteen keuhkoista. Ehdin silti ihastella
alla näkyvää valoshowta, kun Anri ja Riku
ampuivat omia poijujaan ja Klasu sujahteli
siinä ympärillä.

J

H

A

älkimmäisen kurssiviikonlopun sukelluksilla Kaatialassa löysi itsestään taas uusia
kehityskohteita. Osapaineen seuraaminen
vei aivan liian paljon tarkkaavaisuutta ja
konsoliaan haukan lailla tuijottava nyypiö
oli usein harhautua muusta ryhmästä. Fiksuna miehenä olin lisäksi vaihtanut laitteen
keltaisen muovikopan mustaan ruumisarkun muotoiseen, alumiiniseen Decoweenie-travelframeen. Tämä muutti tietenkin
laitteen tasapainotuksen ja trimmin täysin.
Erityisesti tästä ”pakan sekoittamisesta”
oli hyötyä oc-nousuharjoituksessa, josta
noustiin 30 metristä bail-out-pullosta hen-

Harjoitustunnit ennen kurssia ovat tehneet
tehtävänsä. Jopi osaa ihan itse osoittaa, missä
luuppi on.
Alla: Kirjoittajan Vision + Decoweenie-travelframe, tuttavallisemmin ”Hullu-Iivana”

iljalleen on syntynyt pieni luottamus
siihen, että kyllä ”helvetinkoneella”
oppii sukeltamaan. Suurin vaikeus pienen
lapsen isällä on löytää jostain aikaa harjoittelulle. Opeteltavaa olisi paljon: kaikkien
kurssilla tehtyjen harjoitteiden on tultava
lihasmuistista. Lisäksi minusta suljetulla
kierrolla sukellettaessa tiimikavereiden
vahtiminen on paljon tärkeämpää kuin
avoimella kierrolla - kohonneen happi- ja
hiilidioksidimyrkytysriskin vuoksi.
- Jopi
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Sukellusta Malapascuan saarella

S

Happipullot varjossa palmun alla.

V

iikon sukellusten jälkeen Boholin saarella oli aika vaihtaa maisemaa, niinpä
matkasin noin 1½h lauttamatkan Cebulle.
Ennakkoon varattu kuljetus Malapascuan
saarelle oli odottamassa sovitussa paikassa
ja ajomatka voi alkaa. Matka Cebu-citystä henkilöautolla kesti kolmisen tuntia.
Paikoin tie oli todella huonokuntoista, ja
matkanteko hidasta. Ajon päätteksi oltiin
saavuttu Maya-nimiseen pieneen satamaan,
jossa sukelluskeskuksen banka oli odottamassa. Venematka saarelle kesti noin 1/2
tuntia. Saari on pieni ja tähän hiljaiseen
aikaan turisteja oli todella vähän.
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ukelluskeskus oli hyvin varusteltu,
henkilökuntaa runsaasti ja kaikki tuntui
ammattitaitoisilta. Olin ennakolta selaillut
netistä saaren sukelluskeskuksia ja valinnut
Tresher Shark Divers nimisen. Saarella oli
useita sukellus irmoja, mutta Tresherin
lisäksi vain Malapascua Exotic Island Divers
antoi nopeat vastaukset sähköposteihin ja
molemmilla oli toimivat web-sivut. Itselläni
oli kaikki omat varusteet mukana joten
en tarvinnut vuokrata mitään, vaikkakin
keskuksen vuorkakamat oli hyväkuntoisia
ja luotettavan näköisiä. Kaikki tankit oli
yoke-venttiilillä, joten adapteri on tarpeen
ottaa mukaan. Omat sukekamat sai jättää
keskuksen vartioituun säilytystilaan. Täyteen palveluun kuului, että henkilökunta
kasasi paketin valmiiksi ja vei sen veneeseen odottamaan, itse ei tarvinnut pulloja
nostella. Keskuksessa oli nitroxia saatavilla
250p/tankki (~4€ ) 36% blendiin asti.
Brittiläinen omistaja oli parhaillaan myös
aloittamassa tekniikkasukellus-toimintaa,
mutta hitaan ilippiiniläisen byrokratian
takia aikataulu oli melkoisen avoin.

K

ohde oli matala, max 8m ja soveltui
loistavasti yösukellukseen. Sukelluksen
aluksi seurasimme hiljaa paikoillamme värikkäiden mandariinikalojen soidinmenoja.
Jatkoimme eteenpäin pieneen korallimetsään, jonka siimeksessä piiloitteli merihevos yhdyskunta. Lampun valolla rauhallisesti haravoiden yksilöitä löytyi pieneltä
alueelta kymmenkunta. Tunnin sukellusaika alkoi tulla täyteen, joten suuntasimme
takaisin veneelle. Sukelluskeskuksen turvaohjeen* mukaisesti varusteet riisuttiin aina
vedessä ja henkilökunta nosti ne veneeseen,
purki paketin ja laittoi jokaisen varusteet
tämän omaan boxiin. Seuraavan päivän eka
sukellus oli aikaisin aamulla, klo 5.30.

M

atkasimme 20min kohteelle, jolla oli
tarkoitus nähdä paikan kuuluisuuksia,
tresher-sharkeja. Sukelluksen max syvyys
oli 28m, joten tankissa oli 36% nitroxia. Todella voimakkaassa virtauksessa kiskoimme itsemme pohjalle poijuköyttä myöden.
Kaikki asettuivat hiekkapohjalle neutraaliin

kelluntaan ja tuijottamaan syvälle painuvan
seinämän reunaa. Noin 10 min odotuksen
jälkeen ilmestyikin esiin massiivinen silhuetti, tresher-shark. Hai pyörähti näkyvissä
muutaman sekunnin ajan ja painui takaisin
syvyyksiin. Se jäikin sitten ainoaksi yksilöksi jonka näin.

V

ietin saarella neljä päivää, jonka aikana
tein kymmenkunta dyykkiä, joista
lähes puolet yösukelluksia. Yleisvaikutelma
sukellusten osalta oli positiivinen, muuta
tekemistä saarella ei sitten olekaan. Näkyvyys oli yleisesti 20m luokkaa ja usein sukelluksilla oli kohtalainen virtaus. Korallien
määrä ja värikkyys ei ollut huippuluokkaa,
mutta esim, makrokuvaajalle löytyy paljon
kohteita.
- teksti ja kuvat: Esa Uimonen
* Keskuksen omistaja oli aikoinaan päätynyt
pönttökeikalle noustuaan veneeseen kamat
päällä.

Tresher Shark Diversin täyttöasema.

Keskuksella oli selkeät ilmoitustaulut sukelluksista, joita oli neljä päivässä. Ensimmäinen aamulla jo 5.30 , seuraavat 10.00, 14.00
ja yösukellus klo 17.30. Eka sukellukseni
oli heti saapumispäivän iltana, klo 17.30.
Keskuksen bankat lähtivät täsmällisesti
aikataulussa, joten oli syytä olla ajoissa
paikalla. Ei kun veneeseen, jossa tarkastin
valmiiksi kasatun pakettini. Lyhyt ajomatka
kohteelle, kamat päälle ja loikka veteen.
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auantaiaamu alkoi touhukkaasti ja
sukeltamaan lähdettiin ’melko’ ajoissa.
Taivaankappaleet eivät vaan siinä kohtaa olleet ihan kohdallaan vaan pikku hankaluuksia alkoi kertyä menoa hidastamaan. Ensin
yksi kappale pakoputkia irtosi kannakkeistaan metsäisellä pikataipaleella. Koska
autoa ei oikein voinut siihenkään jättää, oli
yksi sukepari poissa pelistä. Heinolassa
rantaan päästyämme yksi selkä
sanoi sopimuksen irti, joten
Jyrkin ja Teron kumiveneisiin
ahtautui vajaa mutta sitäkin
innokkaampi sukeltaja-popula. Kohteelle päästyämme pulahdimme vesiin
rannasta ja tutustuimme
VA-jyrkänteeseen joka
alkoi 10 m kohdalla ja
jota olisi piisannut 50 m
syvyyteen. Itselleni riitti rauhallisempi totuttelu-sukellus
ja mukavaahan se sukellus taas
pitkästä aikaa oli kun pikku hiljaa
muistui mieleen mitä mistäkin vipstaakista tapahtuu.

varrelle kertynyt varmaan useampia
kymmeniä ihmeteltäväksi. Niitä virran
viemänä ihmetellessä saattoi käydä niinkin
että liian myöhään huomasi edellä menevän
ankkuroituneen johonkin kivenkoloon ja
itse päräytti hyvinkin ’ruotsalaistuntumalle’. Kuulemma erilaisia ilmeitä ja täysin
uusia sukellusmerkkejä oli käytelty näissä
tapauksissa. Jyrängönvirran pohjasta löytyi
myös ns. toimisto, johon oli kerätty lähes
uusinta tietotekniikkaa edustavia lankapuhelimia, näyttöjä, radioita, polkupyöriä,
uuneja, pikkumopoja ynnä muuta mielenkiintoista roplailtavaa. Vaikka
kohti merta pyrkivät Päijänteen
vedet pyrkivät välillä viemään
meitä hieman eri suuntaan
kuin mihin itse olisimme
halunneet, ei kukaan
meistä onnistunut ainakaan kovin pitkäksi aikaa
hukkaamaan pääjoukkoa vaan rantauduimme
oppaidemme ja omaksi
yllätykseksi suunnitellussa
paikassa lähes sotilaallisessa
järjestyksessä. Maksimisyvyyttä
löytyi matkan varrelta 18 m ja sukellusajaksi muodostui vajaa tunti. Aivan
mahtava ”laiskan miehen sukellus!”

L

S

Ensilumileiri eli ”Snow-no-Show”

L

P

akkasimme 24.10. Malen kanssa
sukeltamiseen liittyvän rekvisiitan
Volvon perään kolmen jälkeen perjantai-iltapäivänä ja lähdimme paukuttamaan kohti
Heinolaa kesäklemmit alla. Poudan Pekka
oli jo hyvissä ajoin ilmoitellut ettei nastoja
tarvii laitella tänä vuonna vielä RRDC:n
ensilumileirin aikoihin. Lahden kohdalla
retkueemme lisääntyi yhdellä kun löysimme jo hetken meitä odotelleen Lauran
rautatieaseman uumenista. Heinolan Citymarketilta tankattiin sukelluksen oheistoimintaan liittyvää rekvisiittaa vielä autoon
sen verran kuin sinne mahtui ja loput
Citymarketilta löytyneiden Nikon, Annen ja
Reiman kyytiin. Sen jälkeen starttasimme
pimeyden jo laskeuduttua lopputaipaleelle
kohti majoituspaikkaamme Lomarastia
joka löytyikin melko näppärästi muutaman
pikku lenkin kautta.

P

erillä pikkusukeltajat Lauri ja Leevi
meitä jo odottivatkin. Kun koko poppoo
oli löytänyt tiensä perille asti ja Teron
kumivene oli saatu poksautettua täyteen
mittaansa, olikin kello jo sen verran että
päätimme odottaa päivän valkenemista
ennen sukellustoiminnan aloittamista.
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auantain toinen sukellus tehtiin virtasukelluksena hotelli Kumpelin venelaiturista virran mukana kohti Casinoa
tähtäillen. Kun laiturilta oli kukin vuorollaan leiskauteltu pimeään veteen ja lamput
saatu sytyteltyä, alkoikin Jyrkin ja Nikon
vetämänä aika hieno matka virran viemänä
enemmän tai vähemmän tiukassa muodostelmassa tukkeja, kivikoita ja muuta sen
semmoista väistellen ja tutkaillen. Kalaa
oli runsain mitoin ja rapuja oli matkan

S

unnuntaina maittavan aamupalan jälkeen kukin tarkasti vielä sukellusinnokkuutensa tason ja jossain määrin pienentyneellä joukolla lähdimme vielä sukellukselle
ennen kotimatkaa. Kohteeksemme valitsimme samaisen virtasukelluskohteen, pitihän
se kokea vielä uudestaan päiväsaikaankin
kun kerran mahdollisuus tarjoutui ja
kyllähän sieltä Heinolanvirrasta löytyi vielä
uusia hienoja maisemia ja löytyisi varmaan
vaikka kuinka monelle toistolle. Tällä kertaa
Jyrki ja Niko löysivät taas toimistolle ja
tarkastelimme vedenalaisia toimistotarvikkeita vielä hieman tarkemmin, joten sukellustietokoneeseen kertyi lähes huomaamatta runsas tunti ilman että huomasi edes
palella. Pinnalle saavuttuamme meitä olikin
vastassa taas tyypillinen suhjuinen syyssää,
mutta hienot virtasukellukset mielessä oli
mukava lähteä ajelemaan kohti kotia.
Kiitokset Lauralle yleisistä järjestelyistä,
Terolle ja Jyrkille kumivenerumbasta sekä
Jyrkille ja Nikolle hienoista sukelluksista!
- teksti Juha Mannila | Kuva Tero Malinen

ukelluksen jälkeisiin iltatoimiin kuuluivat tyypilliset seuraavan päivään sukellukseen tähtäävät varusteiden ja etenkin
sukeltajien huolto. Lisää huoltoon liittyvää
rekvisiittaa löytyi paikalliselta huoltoasemalta. Kunnon syysmyrskykin siinä illan
mittaan nousi mutta sehän ei luonnollisestikaan mitenkään estänyt saunanjälkeistä
uimassakäyntiä lähirannassa.. Siis uimaan
päästiin heti sen jälkeen kun järvi löytyi
taskulampun avustuksella.
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YBOD vs MEG
PIKAVERTAILUSSA INSPIRATION VISION JA MEGALODON
Ihmismieli on kummallinen. Vaikka omallakaan
suljetun kierron laitteella sukeltaminen ei ole vielä
hallussa (poislukien pari vuotta Visionillaan sukeltanut Jaska), uunituoreen kortitetun ccr-sukeltajan pitää tietenkin päästä näpelöimään kaverin
konetta.
Puolijoukkueellinen tuoreita rebenomistajia
kokoontui 29. marraskuuta Nokian uimahalliin
ottamaan tuntumaa itselleen ennestään täysin vieraaseen rebreatheriin. Laitteet purettiin ja koottiin
omistajan valvoessa vieressä ja kertoessa koneen
ominaisuuksista. Tähän vierähti reilut pari tuntia.
Lopuksi vietettiin tunnin verran aikaa vedessä ottamassa tuntumaa vieraalla koneella sukeltamiseen.
Pizzan äärellä testiryhmä oli hämmästyttävän yksimielinen: Keltaisella Kuolemanlaatikolla ja Miehekkään Mustalla Megalodonilla sukeltaminen on
yllättävän samanlaista, eikä kumpaakaan laitetta
julistettu kaikilla osa-alueilla toista paremmaksi.
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Suomessa suhteellisen tuntematon Megalodon on
maailmalla erityisesti tekniikka- ja luolasukeltajien
suosiossa, kun taas Suomeen jo toistakymmentä
vuotta sitten saapunut Inspiration tuntuu kiinnostavan tasapuolisesti virkistys- ja tekniikkasukelluksesta kiinnostuneita. Molemmilla laitteilla
on kuitenkin tehty niin pitkiä, syviä ja vaativia
sukelluksia, etteivät ne ole kuin suhteellisen pienen
ja kokeneen sukeltajaryhmän ulottuvilla.
Rebreatherin ostamista harkitsevalla on tänä päivänä tarjolla enemmän vaihtoehtoja kuin koskaan
aikaisemmin. Onko käsikäyttöinen vai elektronisesti ohjattu rebreather parempi ensimmäiksesi suljetun kierron sukelluslaitteeksi, siihen ei testiryhmä
ota kantaa. Molemmat nyt testatut laitteet ovat
elektronisesti ohjattuja.
Testiryhmä: Jaska, Miku, Rixa, Timo ja Jopi.

Vasemmalla: Vieraalla rebreatherillä sukeltaminen herätti testiryhmässä erilaisia tunteita:
hillittyä kuolemanpelkoa, avointa kauhua ja sankarillista vaarojen halveksuntaa.
Yllä: Testiryhmä ryhmäkuvaan ”järjestäytyneenä” vasemmalta alkaen Timo, Miku, Jopi ja Rixa.
Jaska linnoittautui kameran taakse eikä suostunut kuvattavaksi. Mokoma.

REBREATHER-SANASTOA:
HEAD: Tuttavallisemmin ”äly”. Hiilidioksidisuodattimen kansi, jossa happisensorit, paristot ja
ohjauselektroniikka sijaitsevat
SCRUBBER: reberatherin hiilidioksidisuodatin
LUUPPI: rebreatherin hengitysletku, tunnetaan myös nimellä ”kurttuputki”.
DILUENTTI: kaasu, jota lisätään hengityskiertoon a) happipitoisuuden ”laimentamiseksi” ja b)
syvyyden ja ulkoisen paineen kasvaessa kaasuvolyymin lisäämiseksi.
ADV: automatic diluent valve - lisää diluenttikaasua kiertoon, jos luupissa on alipainetta.
SETPOINT: hengityskaasun happipitoisuuden asetus. Tavallisesti 0.7 (low) tai 1.3-1.5 (high).
HAND-SET: rebreatherin rannenäyttö. kertoo mm. happisensorien mittaaman hapen osapaineen.
TEMPSTICK: visionin lämpötila-anturi, joka mittaa hiilidioksidisuodattimen lämpötilaa
HUD: Head-Up Display. Rebreatherissa tavallisesti ledeillä toteutettu näyttö, joka antaa
sukeltajalle tietoa mm. hengityskaasun happipitoisuudesta sukelluksen aikana.
KÄSIAJO: hengityskaasun happipitoisuuden sääteleminen manuaalinapilla esimerkiksi
laitteen vikaannuttua
BAIL-OUT: hätätoimenpide, jossa sukeltaja siirtyy hengittämään suljetun kierron sijasta tavallisesta
regulaattorista, joka on liitetty erilliseen, ulkoiseen kaasulähteeseen (bail-out -tankki).
BOV: Bail-out-valve. Luupin ”lisävaruste”, jonka avulla bail-out sujuu nopeammin.
YBOD: ”Yellow Box Of Death”: Legendaarisen George ”Speedo” Irvinen lempinimi Inspirationille.

MEGALODON

INSPIRATION VISION

WWW.CUSTOMREBREATHERS.COM

WWW.APDIVING.COM
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MEGALODON
1. Megin aivot eli ”head” ja scrubber. Pikkukuvassa head avattuna, happisensorit näkyvillä.
Kanisterin kyljessä kiinnitykset pulloja sekä selkälevy-hihnastoa varten
2. kaksi scrubber-vaihtoehtoa, Radial ja Axial.
Radialissa kaasu kulkee kyljistä sisään ja päältä
ulos, Axialissa alhaalta ylös
3. uloshengityskeuhko, jossa venttiilit vedenpoistoa
ja diluenttikaasun ulkoista syöttöä varten
4. sisäänhengityskeuhko
5. laitteen hand-setit, vasemmalla secondary,
oikealla primary
6. selkälevy ja hihnasto
7. kiinnitys sidemount-säiliöitä varten
8. wing-tasapainotusliivi
9. ADV joka syöttää tarvittaessa lisää diluenttikaasua hengityskiertoon
10. hengitysluuppi eli ”kurttuputki”

Ylhäällä: lähikuva handsetistä
Keskellä: luupin sulkuvipu
Alhaalla: head jonka kannessa tupla-O-renkaat,
happi-solenoidiventtiili ja paristokotelo.
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INSPIRATION VISION
1. Head eli scrubberin kansi. Pikkukuvassa headin
sisältö eli happi-solenoidiventtiili, paristokotelo
(voimanlähteensä 2 x 6 V kameraparisto) ja kolme
happisensoria.
2. Scrubberin ”pönttö”, johon pakataan suodatinkemikaali sisälle, päällä suodatinkangas. Musta
johto kuuluu tempstick-lämpötila-anturille.
3. Scrubberin ”spider”, jolla suodatinkemikaalilla
pakattu kanisteri suljetaan.
4. Scrubberin kanisteri ja uloshengitysletku.
5. Hand-set, joka kertoo happisensorien lukemat,
scrubberin lämpötilan sekä lisäksi normaalit sukellustietokoneen antamat tiedot.
6. Luuppi, jossa kiinni bail-out-valve eli BOV. Sen
avulla sukeltaja voi nopeasti ja turvallisesti siirtyä
hengittämään avoimesta kierrosta.
7. Diluenttikaasupullo, 3 litraa 200 bar.
8. Happipullo
9. Tasapainotusliivi. Keuhkot jäävät kuvassa
piiloon.
10. Kotelo

Ylhäällä: suodatinkemikaalilla täytetyn scrubberin
sulkeminen.
Keskellä: Hand-set testaa käynnistettäessä paristojen virran aukomalla solenoidia.
Alhaalla: kone kotelon sulkemista vailla käyttövalmiina.
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JASKA MEGALODONISTA:

RIXA VISIONISTA:

JOPI MEGALODONISTA:

Molemmat ovat kelpo laitteita. Yhdistämällä
kummankin hyvät puolet, saisi jo melko täydellisen
repen. Valinta varmaan vaikea, riippuu käyttäjän
painotuksista, kumman haluaa. Molemmissa HUD,
jonka koen kivaksi lisäksi, mutta en laita sille
kuitenkaan liikaa painoarvoa

PLUSSAA:
+ mukavampi ADV, kaasua tulee helpommin ja
nappi on paremmin suojassa. Ei tule vahingossa
töräytettyä kaasua luuppiin kuten Megissä helposti
käy.
+ näytössä enemmän informaatiota ja näkyy vähäisemmässä valossa kuin Megin näyttö
+ testikoneeseen asennettu BOV, bailoutin tekeminen todella yksinkertaista ja nopeaa.
+ laitteen oma dekotietokone. Jos ennalta suunnitellulla sukelluksella jostain syystä suunnitelmat
menee uusiksi, niin mukana kulkeva tietokone
helpottaa dekojen ”arpomista”.

Kokoamista aloittessa olin varma, ettei tästä saa
ikinä toimivaa laitetta. Osia on paljon ja tarkistuslista pitkä. Puolentoista tunnin huolellisen
kokoamistyön toki katkaisi välillä peen puhuminen,
mutta lopputuloksena oli toimiva laite

INSPIRATION:
+ tietokone sisältyy hintaan
+ ADV:n sijoitus
+ helpompi koota sukelluskuntoon
+ happihuuhtelun tekeminen yksinkertaista
+ hand-set selkeä, vaikka paljon informaatiota
+ tempstick
- muoviset osat
- löysä kurttuputki
- huono modattava
- matkailijalle ei paras vaihtoehto
MEGALODON:
+ jämäkkää tekoa
+ helppo modata
+ matkailijan valinta
+ erilaisia scrubbereita saatavissa
+ kaasun lämpötilan mittaus luupissa

MIINUSTA:
- muovisuus, tuntuu paljon heppoisemmalta
- wingin tyhjentäminen. Letkusta nykiminen ja
nyrkinkokoisesta muovikuulasta nyppiminen tuntui
jotenkin kyllä sopivan laitteen muoviseen imagoon
- koneeseen käy vain yhden kokoiset pullot ja pitää
olla AP:n omat venttiilit.
- osien irroittelu desinfiointia ja puhdistusta varten
hankalampi
Kaikista Visionin hyvistä puolista huolimatta tuntuu, että tein oikean valinnan kun ostin Megin.

- paljon kokoamista ennen sukellusta
- headin rakenne (o-renkaat ja cellit)
- ADV:n sijoitus ei paras mahdollinen.

YBOD
vs MEG
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Pikavertailussa Inspiration Vision sekä Megalodon-rebreatherit

Vedessä laite istui hyvin selkään. Trimmi oli heti
kohdallaan. Pariin otteeseen keuhkot ajelehtivat
vähän missä sattuu, lainalaitteen omistaja kun
minua huomattavasti pidempi.
PLUSSAA:
+ modattavuus
+ järeää tekoa, herättää ”enemmän luottamusta”.
+ luupin sulkeminen yhdellä sormella
+ osapaineet vilkuttava HUD hyvä apu esimerkiksi
ajettaessa laitetta käsin
+ uloshengityskeuhkon voi tyhjentää vedestä kesken sukelluksen
+ aidosti kahdennettu järjestelmä
+ irroitettavat keuhkot helpottavat pesua.
MIINUSTA:
- dekosoftan puute
- testikoneen pitkä viive solenoidin toiminnassa: hapen osapaine nousee hitaasti setpointin vaihdossa
- vaatii rinnalleen sukellustietokoneen tai bottom-timerin, koska hand-seteissä ei ole aika- tai
syvyysmittaria.

MIKU VISIONISTA:
- Sukeltaminen Visionilla tuntui aivan samalaiselta
kuin Megillä.
- Vision on muovista tehty, Meg metallista.
- Vision pre-dive-check on yksinkertaisempi ja helpompi. Ei tarvitse käydä 45 kohtaa läpi ja tsekata
kymmeniä O-renkaita.
- Scrubberit, Megille on saatavissa radial scrubber.
- Visionin on-board deco-tietokone ja tempstick
kertomassa scrubberin tilasta.
- Megin työn laatu mielestäni parempi.
Koeajon perusteella koneen valinta olisi vaikeaa.
Samoin koneiden paremmuus on makukysymys.
Eroja on vaikea luetella. Tykkäsin ihan oikeasti kokeilla ”Hullua Iivanaa” (Jopin laitteen lempinimi)
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