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O-RENGAS

RAUMA-REPOLA DIVING CLUB TAMPERE - JÄSENLEHTI

Kurssikertomuksia:

IANTD Full Trimix | IANTD CCR Mod 1
IANTD Advanced Nitrox & Cavern Diver
Seuran P1

Kesäleiri | Keskisyvät Orbiitilla
Räpyläuimareiden kuohuviinijuhlat
Kansikuva: Andreas Matthes | Mallina: Pekka Vaittinen

ei syksyyn saakka. Kaikesta toiminnasta
ilmoitetaan sähköpostilistan sekä nettisivujen www.rrdc. i kautta. Toiveena olisi myös,
että aktiivisuus omien sukellustapahtumien
ilmoittamiseen seuralaisille lisääntyisi, jolloin sukeltamaan lähtisi helposti enemmänkin väkeä. Näin isommalla sukellusporukalla tapahtumasta on helppo saada hurjasti
hauskempi, mutta myös turvallisempi.

K

esällä järjestetään myös norppien kesäleiri, jonne tarvitaan paljon innokkaita
talkoolaisia. Ilmoittautumiset norppavastaavalle Lauralle.

Puheenjohtajalta

S

euramme viime vuosi päättyi ja uusi
vuosi alkoi todella vauhdikkaasti. Pikkujoulut olivat suuri menestys, perinteisen
saunapaikan menetyksestä huolimatta, ja
alkuvuodesta taas seuratilamme Kammio
siirtyi pyynikiltä uuteen osoitteeseen Hankkiolle, vaikka uusien tilojen metsästäminen
olikin tiukkaa. Muuttotalkoot sujuivat aivan
mahtavasti, joten iso kiitos koko talkooväelle! Iso kiitos myös naapuriseurallemme
TaUrSulle, joka ystävällisesti tarjosi seuramme käyttöön hienon tilan!

A

lkuvuosi on vierähtänyt hurjaa vauhtia
ohitse ja kaikki odottelevat innolla
kesän alkua. Kevät on ollut täynnä tapahtumia, kuten jääsukellusta ja erilaisia
kursseja. Ensimmäiset DAN ensiapukurssit
on käyty läpi hyvin menestyksekkäästi.
Myös ensimmäinen merireissu on jo saatu
järjestettyä. Kevät ja kesä tulevat jatkumaan
perinteiseen tyyliin, eli tiedossa on ainakin
kesäleiri ja toivottavasti saamme pidettyä
viikkosukelluksiakin pitkälle kesään, miksi
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K

evätkokouksessa kävimme läpi normaaliin tapaan viimevuoden tapahtumat ja tilit. Seuran tilanne näyttää hyvältä.
Kokouksessa ilmeni myös tarve uusille
innokkaille aktiiveille seuraavalle vuodelle.
Seuralehtemme o-renkaan toimitus sekä
oma paikkani puheenjohtajana tarvitsevat
uutta jatkajaa vuoden 2010 alusta. Innokkaat voivat esittää halukkuutensa em.
tehtäviin hallitukselle.

P

arhaiten sukeltamaan oppii sukeltamalla, mikään luento ei voi korvata
käytännön kokemusta. Tämän vuoksi seura
järjestääkin viikkosukelluksia, joissa kaikki
pääsevät veteen, vaikkei sukellusseuraa
muuten tuntuisi löytyvänkään. Mukaan
kannattaa lähteä. Kaikkea ei kuitenkaan ole
mm. turvallisuuden ja oppimisen nopeuttamisen vuoksi, järkevää opetella kantapään
kautta, vaan seuran vähintäänkin aktiivista
koulutustarjontaa kannattaa hyödyntää.

Turvallisia sukelluksia, Marko

Muutto

S

euran kompressoritila saatiin muutettua
ennätysnopeasti ja tehokkaasti uusiin
tiloihin Hankkiolle. Kiitokset ahkeralle
talkooväelle!

- Anne

Koulutusasiaa

K

esäleiri on sukellettu ja kevään kurssitkin alkavat lähestyä loppuaan. Kevään aikana on pidetty normaaliin tapaan
peruskurssi ja sen lisäksi työtä on tuonut
syksyllä alkaneet jatkokurssi, syventävä jatkokurssi ja DAN:in ensiapukurssit. Kurssit
eivät kuitenkaan tähän lopu, vaan tulossa
on vielä toinen syventävä jatkokurssi (P3)
ja gas blender, joista Anne on sähköpostia
lähetellytkin sekä nitroksikurssi ja sukellusturvallisuuskurssi (rescue diver), joista
tietoa enemmän tässä lehdessä.
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Loppuvuoden toimintakalenteri

Nitroksikurssi 15.8.2009
Rauma-Repola Diving Club ja Nokian urheilusukeltajat järjestävät nitroksikurssin elokuussa 2009.
Kurssin luennot pidetään lauantaina 15.8. klo 9-15 ja kurssiin kuuluvat luennot erikseen sovittavana
ajankohtana.

Heinäkuu
31.7.-2.8.

Matalat viikonloppu, Orbiit Suomenlahti

24.-26.7.

Norppien kesäleiri, Tampere (Laura Torkkeli)

Elokuu
31.7.-2.8.

Matalat viikonloppu, Orbiit Suomenlahti

15.8.

Nitrox1 –kurssin luennot

21.-23.8.

Keskisyvät viikonloppu, Orbiit Suomenlahti

Vk 35

O-rengas 2/3_2009

xx.xx.

Valtakunnallinen norppien kesäleiri (Laura Torkkeli)

Kurssin vastuukouluttajina toimivat Marko Niemelä ja Mikael Tyven
Nitroksilla tarkoitetaan yleensä hapella rikastettua ilmaa. Sillä voidaan joko pidentää sukellusaikaa,
vähentää sukellusten välistä pinta-aikaa tai lisätä turvallisuutta. Kurssi sopii kaikille laitesukelluksen
peruskurssin käyneille. Kurssi sisältää 7 luentoa teoriakokeen ja 2 sukellusta.
Kortin saadakseen kurssilaisen tulee olla maksanut Sukeltaja-liiton jäsenmaksun. Kurssin hinta on 100
euroa + mahdolliset kortitusmaksut.

Syyskuu
xx.xx.

Laitesukelluksen jatkokurssi

4.-6.9.

Keskisyvät viikonloppu, Orbiit Suomenlahti (Matleena Piesala)

Lokakuu
23.-25.10.

Ensilumileiri

Marraskuu
8.11.

Sääntömääräinen Syyskokous, Kalevan uimahalli

28.11.

Nuori-Suomi kisat, Kalevan uimahalli

Joulukuu
5.12.

Pikkujoulut

Vk 49

O-rengas 4/4_2009

Sukellusturvallisuuskurssi
(Rescue diver)
Elo- ja syyskuun aikana pidetään sukellusturvallisuuskurssi. Kurssi keskittyy pelkästään sukelluksen
turvallisuusasioihin, kuten vaarojen enneltaehkäisyyn, palautaumiseen ja palastamiseen. Kurssi sisältää
15 luentoa, mahdollisesti allasharjoituksia ja avovesiharjoituksia. Sekä paljon hikeä. Kurssin kesto on
arviolta 6 päivää (2 luentoja ja 4 avovesiharjoituksia). Kurssin tarkempi aikataulu sovitaan myöhemmin.
Kurssin hinta on 150 euroa.
Ilmoittautumiset molemmile kursseille:
niemela@iki.fi
040-593 3371

Muuta 2009
tapahtuvaa
Tammi-Toukokuu

Laitesukelluksen Syventävä jatkokurssi (Reima Mäkiranta)

Maalis-Huhtikuu

Räpyläuintikoulu (Jari Rinkinen)

Kevään aikana

Aida** tai Aida*** vapaasukelluskurssi (Simo Kurra)

Vuoden aikana

Sukellusturvallisuuskurssi (Marko Niemelä)

Vuoden aikana

DAN-ensiapukursseja (Joonas Järvelä)

Talvikausi

Räpyläuinti, tavoite 109km (Jari Rinkinen)

Terveisin Marko Niemelä

Muita sukelluskursseja tarpeen mukaan,
ota yhteytta koulutusvastaavaan (Marko Niemelä)
Sukellusintroja tarpeen mukaan (Anne Pahkala)
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Toisena
päivänä
pääsimme
jo luoliinkin. Vaikka
suurin osa
ajasta vietettiin joko
sokkona, kaverin regusta
hengitellen
tai sokkona
kaverin regusta hengitellen, olivat
maisemat
aivan mahtavia.

TUPLAKURSSI MEKSIKOSSA

L

ähes vuoden suunnittelun jälkeen vihdoin päästiin matkaan kohti Meksikoa.
Reissu alkoi kuten sukellus reissut yleensäkin. Melkein kaikki neljästä matkalaisestamme muistivat minä päivänä lähtö on.
Yksi sitten herätettiin 3.30 lauantai yönä
ja kaikkien yllätykseksi ehti vielä koneeseenkin. Mukana matkassa meitä oli Pekka
Lampola, Jari Uusimäki, Anssi Villa sekä
allekirjoittanut.
Olimme varanneet luola kurssin sekä
opastettuja sukelluksia kurssin jälkeen Bil
Philipsiltä (www.speleotech.com). Lisäksi
itselleni olin vielä järjestänyt toiselle viikolle MOD1 kurssin Inspiration Classicille
Andreas Matthesin johdolla.
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Kurssi alkoi perinteisesti paperisodalla sekä
lyhyellä teoriaosuudella. Lisäksi kävimme
tekemässä IANTD:n kursseilta tuttuja ja
tuntemattomia temppuja parin tunnin ajan
cenote Carwashissa. Vauhdikkaan parituntisen jälkeen meinasi pimeä meinasi yllättää
ennen kuin pääsimme vedestä pois. Bilin
tyyli kouluttaa oli erittäin miellyttävä. Kun
kouluttajalla on paikallisista luolista kokemusta n. 8000 tuntia, hänen sanomisillaan
on painoarvoa. Jo ensimmäisenä päivänä
kävi selväksi että kouluttajavalintamme
oli erittäin onnistunut. Neljän oppilaan
porukka jaettiin kahteen osaan, joita Bil ja
apukouluttaja Alessandra kaitsivat.

Kurssipäivät menivät aina saman kaavan
mukaan. Aamulla paikallinen taksikuski
haki hotellilta aamukahdeksalta ja takaisin
hotellille pääsimme varsin myöhään. Sukelluksia tehtiin kahdesta neljään päivässä,
sukellusajan ollessa vähintään tunnin. Sukellusten välissä sitten käytiin teoriaa läpi
lisäksi sukellusten jälkibriif it olivat erittäin
perusteellisia.
Meksikossa luolat on varsin matalia, joten
sukellusten ”hyötysuhde” on hyvä. Kahden
tunnin luola-ajan jälkeen pääsee usein
suoraan pintaan. Korvat tosin olivat kovilla,
koska monet pro iilit olivat 10 m ja kahden
metrin välillä niin, että kahdessa metrissä
saatettiin käydä useasti sukelluksen aikana.
Useassa paikassa onneksi olisi ollut bailout
cenoteja jos ei olisi korvia saanut auki.
Viiden päivän tiivin kurssin jälkeen olimme
varanneet opastettuja sukelluksia. Itselläni
opastetut keikat jäi kahteen päivään, muun

porukan
sukeltaessa
koko seuraavan viikon
Bilin opastuksella.
Kurssin aikana kävimme neljässä
luolastossa,
viikon
loppua kohti
paikkojen
taso parani
koko ajan.
Osa luolista on ”uhrattu” harjoitteiden
tekemiseen ja niissä näkyikin aika paljonkin
kulumisen jälkiä. Näissä paikoissa käyneenä
alkoi ymmärtää mitä oikeasti tarkoittaa
riittävien taitojen omaksuminen ennenkuin
luoliin lähtee. Ei varmasti ole kiva tunne,
kun sähläämisen takia rikot paikkoja luolan
sisällä. Muutamassa sekunnissa taitamaton
sukeltaja pystyy tuohoamaan sen minkä
luonto on rakentanut tuhansien vuosien
aikana. Suurin osa sukelluksista pitäisi pystyä suorittamaan, niin ettei luolaan koske
ollenkaan.
Ensimmäisen opastetut sukellukset teimme
Grand Cenotella. Uimme viiden hengen
porukalla noin 800 m sisään luolaan ensin
ylävirran puolella ja iltapäivällä alavirtaan.
Virtausta ei Meksikossa juuri huomaa, mutta jossain paikoissa sen olemassa olon kyllä
havaitsee. Luolasto oli äärimmäisen upea.
Televisiosta näkemäni luolasukelluspätkät
kalpenivat todellisuuden rinnalla >>
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Inspiration Diver eli Mod-1
Tuotannollisista ja taloudellisista syistä päätin tehdä myös rebreather MOD1
kurssin samalla reissulla. Kouluttajaksi
sain Andreas Matthewsin (http://www.
protecdiving.com) jonka keskus sijaitsee
Playa del Carmenissa. Kurssi aamut alkoi
aina paikallisella (collectivos) extremebussimatkailulla Tulumista Playaan del
Carmeniin. Ehdottomasti vaarallisinta
sukeltamisessa Meksikossa on siirtyminen
sukelluspaikoille. Bussit oli kyllä halpoja
ja siistejä, mutta säännöt liikenteessä oli
minun makuun ehkä vähän liian joustavia.
(collectivos on silti miellyttävä ja edullinen
tapa liikkua. Taksi samalle matkalle maksaa
kymmenkertaisesti -taittaja)

Toisen päivän ensimmäinen opastettu
sukellus oli ilman opasta. Anssi ja Pekka
lähtivät Bilin kanssa tekemään neljän jumpin ja parin T-risteyksen sukellusta. Minä
ja Jari menimme samaa main-linea vähän
matkaan, mutta tyydyimme vain yhteen
jumppiin. Sukellus oli tosi rentouttava ja
etenimme n. 700 m luolaan, ennenkuin
kääntöpaine tuli vastaan.
Toisella sukelluksella sitten vaihdettiin
osia. Anssi ja Pekka sukelsivat kahdestaan.
Menimme Bilin kanssa tekemään samaa,
hieman vaativampaa navigointia edellyttänyt sukellusta. Tällä sukelluksella huomasi,
miten monimuotoisia luolat Meksikossa voi
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olla. Kurssilla opittujen taitojen mukaisesti
navigoimalla homma luonnistui hienosti.
Stressitasoa laski tietenkin myös kokeneen
oppaan läsnäolo. (Ympäristön jatkuvan
havainnoin tärkeyden ymmärtää vasta, kun
on sukeltanut sokkeloisessa luonnonluolassa. Eksyminen on noin kymmenen kertaa
helpompaa kuin kaivoksissa -taittaja)
Kurssi oli ehdottomasti parhaita käymiäni.
Siitä suurin kiitos menee erittäin kokeneelle
kouluttajallemme. Meksiko on myös paikkana todella hyvä luolasukeltamisen opetteluun. Paljon pohja-aikaa ja erittäin monimuotoisia luolia. Suosittelen lämpimästi!

Eka kurssipäivä alkoi rebreatherin tekniikkaan tutustumisella sekä teoriatunnilla.
Olin ostanut raahannut meksikoon käytettynä ostamani Inspiration Classicin. Kone
keräsi pölyä autotallissa kolme kuukautta,
mutta nyt odotus palkittiin. Kone kasattiin
sukelluskuntoon jonka jälkeen lähdimme
tekemään ekaa sukellusta tuttuun cenote
Carwashiin. Pohja-aikaa kertyi pari tuntia
maksimisyvyyden ollessa 5.4m. Kelloa ei
juuri ehtinyt katsomaan, mutta sukelluksen
jälkeen koneen napit alkoivat löytyä.
Seuraavat pari päivää sukellettiin sitten
Karibianmerellä. Avomerisukeltamista
pienestä kalastajan paatista ensimmäistä
kertaa rebreatherilla en kuvailisi kovin
rentouttavaksi. Tasapainotus sujui pohjalla
viiden sekunnin pätkissä ihan hyvin. Sitten
kun piti tehdä jotain harjoitteita, niin homma lähti todella äkkiä lapasesta. Kouluttajan
käsimerkit pinnan alla olivat välillä varsin

helposti tulkittavia, ihan joka kerta ei tullut
päänsilitystä.
Jokaisen sukelluksen päätteeksi tehtiin
vitosessa viiden minuutin turvapysähdys.
Jostain syystä barrakudat halusivat tehdä
tuttavuutta keltakoppaisten kummajaisten
kanssa. Mokomat ilmestyivät pelottomasti
möllöttämään 20 sentin päähän maskista.
Sukeltajaa kyllä hieman hirvitti. En ole ikinä
OC:llä päässyt näin lähituntumasta tekemään tuttavuutta kalojen kanssa. Turvapysähdyksillä tuli ensimmäistä kertaa tunne,
että ”ehkä sitä kuitenkin selviää tästäkin
sukelluksesta hengissä”.
Toisena päivänä bongasimme myös valashain kun vietimme pinta-aikaa sukellusten
välillä. Parimetrinen aallokko ei houkutellut snorkkeloimaan valashain seurana,
vaikka kouluttajani yritti veteen houkutella.
Toisaalta eipä olisi ollut snorkkeliakaan
mukana.
Neljäntenä päivänä tuuli liikaa ja teimme
sukellukset eräässä cenotessa lähellä Tulumia. Kilpikonnia, kaloja sekä n. 20 m näkyvyys teki harjoittelusta varsin miellyttävää.
Erilaisia harjoitteita riitti tällekin päivälle
ja pohja-aikaa kertyi kahdella sukelluksella
tasan kolme tuntia. Kurssin viimeisenä
päivänä kävimme tekemässä syvemmän sukelluksen Laguna-nimisessä kolossa. Paikka
oli ns. sink-hole eli reikä keskellä viidakkoa.
Luolia ei pohjalta lähtenyt mihinkään
joten vesi ei vaihtunut ollenkaan. Syvyyttä max.n.100m, mutta näkyvyyttä varsin
rajallisesti. Tuli ihan kotiolot mieleen, kun
pudotimme alas metrin näkyvyydessä.
25 m jälkeen vesi kirkastui jonkin verran
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ja uiskentelimme kraateria ympäri sinne
vedettyä opasnarua pitkin. Muutamia uusia
jekkuja kouluttaja keksi, mutta kokonaisuutena sukellukset menivät ihan mukavasti.
Pinnalla tuli sitten onnittelut kurssin suorituksesta ja nopein kortin toimitus ikinä.
Rebreather-sukeltaminen on kyllä ihan oma
maailmansa. En tiedä oliko avoimen kierron
sukelluskokemuksesta rebe-kurssilla haittaa vai hyötyä omalla kohdallani. ”Kivaa”
kurssilla joka tapauksessa oli ja nyt on
jonkinlainen pohja alkaa kurssilla opittuja
asioita harjoittelemaan.
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Kahden viikon reissun aikana tuli sukellettua 12 päivää, josta pinnan alla vietettiin
reilu vuorokausi. Reissu oli kaikin puolin
onnistunut mutta ainakin itselläni alkoi
pitkät sukelluspäivät jo vähän tuntumaan
loppuvaiheessa. Samaa olin huomaavani
reissukavereista, pojat päättivätkin tehdä
vain yhden ”kevyemmän” sukelluksen
viimeisenä päivänä. Kevyt tosin tarkoitti 2.5
tunnin luola-aikaa ja kolmen tunnin uintia.
Viimeisenä iltana kävimme vielä grillaamassa Bilin sukelluskeskuksella. Ilta
meni mukavasti luolasukelluksesta keskustellen ja valokuvia katsellen. Kiitokset
matkakumppaneille ja erityisesti Lampolan
Pekalle joka meillä toimi matkanjärjestäjänä.
teksti ja kuvat: Pekka Vaittinen
va-kuvat: Andreas Matthes
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J

o perinteeksi muodostunut seuran
kesäleiri pidettiin tänä vuonna Verlan
luonnon kauniissa ympäristössä sekä vesistössä, Viiniverlan kauniissa majapaikassa ja
viinitilalla. Paikka on tuttu monilta aikaisemmilta leireiltä monille seuran jäsenille.
Allekirjoittaneelle paikka oli täysin uusi
vasta alkaneen sukeltamisharrastuksen
vuoksi. Odotukset olivat tästä ja meteorologien lupailemasta kauniista auringon
paisteesta johtuen korkealla.

M

atkaan meidän autokuntamme lähti
aikaisin perjantai-iltapäivällä autonavigaattorin epäitsekkään suorimman
reitin opastuksella, joka osoittautui osittain
hyvinkin mielenkiintoiseksi metsäreitiksi
isolla peräkärrillä ajettavaksi. Joka tapauksessa perille selvittiin, missä ensimmäiset
paikalle saapuneet olivatkin aloittaneet
jo vaativan nestetankkauksen ja lasten
kaitsennan hyvissä ajoin tulevien koitosten
varalle.

Tero pitämässä kumpparikoulutusta kumpparineitsyille sekä Reimarille, kumpparikonkarille.

T

Kamat kiireesti kasaan ja veteen.

P

erjantai-ilta meni rattoisasti uusiin naamoihin tutustuen ja hieroen vanhoihin
tuttavuuksiin syvempiä tuttavuussuhteita.
Nestetankkausta suorittaessa oli kumivenekoulutus tarpeen sellaisille, jotka eivät
olleet aikaisemmin kumiveneestä sukeltaneet. Tero piti nohevan pikakurssin aiheesta, joten kenellekään ei jäänyt epäselväksi
kuinka kumpparista piti veteen molskahtaa
parhaan loiskauksen aikaansaamiseksi
ja kumpparin kuljettajan kastelemiseksi.
Koulutuksen kuulivat myös moni hyttynen,
mäkäräinen sekä pari paarmaa, jotka kiusasivat paikalla olijoita.

S

euraavana aamuna oli herätys paikallisten sukeltajien (Sukellusseura Vesikot
Ry) tapaamisajan takia hieman myöhäinen,
joten päivä alkoi hieman hitaasti. Syynä
saattoivat myös olla edellisillan nestevajauksen ennaltaehkäisemistoimenpiteet,
mutta mistä näistä tietää. Joka tapauksessa
kokoontuminen ja porukan jako kahteen
sukellusporukkaan tapahtui Verlan keskustassa, lähellä itse Verlan tehdasmuseota.
Sukellusporukka A siirtyi läheisen Verlankosken alajuoksulle Vennukanniemeen
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Oikeaoppinen kompressorinkäyttö... ASENTO!

ekemistä ei siis uupunut keneltäkään.
Meteorologien lupaama auringon paiste
tosin kaikkosi ja väistyi tasaisen harmaan
vesisateen tieltä kohti sunnuntaita. Vuohijärvellä koettiin yllättävä mäkeen juuttuminen sekä muutakin liukastelua vesisateen
vuoksi - tosin autoissa. Kaikista kuitenkin
selvisimme ehjin nahoin ja kerkesimme
jopa lounastamaan! Lounaan aikana oli
hyvä täyttää tyhjentyneet pullot päivän
toista sukellusta varten.

L

sukeltamaan ja sukellusporukka B siirtyi
hieman kauemmas Vuohijärvelle sukeltamaan astetta syvemmälle. Tavaroiden
järjestely ja pakettien pakkaus tapahtui
näpsäkästi Verlan ”laanilla”, elikkäs keskustan parkkipaikalla kaiken kansan uteliaiden
silmien alla.

ounaan jälkeen oli vuorossa päivän toinen sukellus. Vennukanniemelle mennyt
sukellusporukka A meni kokemaan vesisateisen Vennukanniemen uudelleen, kun taas
Vuohijärvelle mennyt ja melkein lounaalta
myöhästynyt sukellusporukka B jäi laanin
viereiselle Verlakosken yläjuoksulle kokeilemaan hieman ankarampaa virtausta.

M

E

olempien ryhmien sukellukset
menivät hyvin. Vennukanniemen virtauspaikat olivat hauskoja pyörittäviä niin
virran suuntaan kuin akanvirtaankin. Lisäksi paikan pohjasta löytyneet harrasteet
ja nähtävyydet kuten hylky tietokoneineen,
savesta muodostunut rapuseinämä sekä
turvapysähdyspenkki kivenmurikoineen ja
lasipurnukoineen saivat kaikki sukeltajat
lapsenmielin taas kohoamaan pinnalle.

V

uohijärvellä sukellus tapahtui useammassa osassa kumiveneen rajallisen
kuljetuskapasiteetin vuoksi. Ensimmäisessä
osassa oli allekirjoittaneen lisäksi syvemmälle tahtovia pareja. Allekirjoittanut sai
oman P1-kurssin viimeisen sukelluksen
suoritettua Vuohijärven jyrkänteellä ja oli
tästä erittäin iloinen.

des ajoittain ankara vesisade ei saanut
seuran jäseniä lannistumaan jo hyvin
kastuneiden kuivapukujen päällepukemisessa. Lisäksi paikalla nähtiin harvinaiseksi
äitynyt epygtiläinen kahdeksan raajainen
ajoittain maalla viihtyvä Raimo-krapu.

I

llaksi kaikki saapuivat onnellisesti Viiniverlan tilalle illallistamaan ja seurustelemaan. Myös nestetankkausta hoidettiin
tehokkaasti, niin tilan omien hyvien luomuviinien kyydittäessä maittavia illalliseväitä
kohti vatsalaukkuja kuin omien ilojuomien
avuin. Samaan aikaan kompurat pauhasivat
pihamaalla jo onneksi rauenneen vesisateen kostuttamasta ilmasta huolimatta
täyttäen seuralaisten pulloja leirin viimeistä
päivää varten...
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sää suosi kaikkia tasapuolisesti ja nuoret
sukellustaidottomatkin pääsivät kokeilemaan niin annostimen läpi hengittämistä
kuin uimistakin.

A

llekirjoittanut kiittää ja kumartaa niin
leirin järjestänyttä osapuolta, eli Sirénin Vesaa, paikallista isäntää Juha Kurosta,
kuin kaikkia leirille osallistuneita tasapuolisesti niin pinnan päällä kuin allakin. Ensi
kesänä nähdään!

Kirjoittanut: Teemu Kekäläinen
Kuvat: Teemu Kekäläinen ja Raimo Nokelainen
Mahottoman iso gummikala!

S

euruettamme hyvin kestittänyt, saunottanut ja hoitanut isäntä, Juha Kuronen,
esitteli illan päätteeksi meille omaa viinitilaansa sekä sen luomuviinien ja paikallisen
calvadoksen valmistusta. Tutuksi tulivat
niin viinin valmistuksessa käytetyt tavat,
menetelmät kuin periaatteetkin. Opettavainen kierros oli varmasti kaikille osallistuneille ja maistiasten siivittäminä myös
makuhermoja kutkutteleva. Savusaunalle
ehdimme myös piipahtamaan ja rannalle
sijoitettuun paljuun pulahtamaan ennen
maata paneutumista ja henkistä valmistautumista leirin viimeistä päivää varten.

V

iimeisenä leirin päivänä porukka
jaettiin taas kahtia. Halukkaat pääsivät
Vuohijärvelle kokemaan syväsukeltamista
niin jyrkänteellä kuin luodon vieressäkin.
Toinen porukka meni taasen Vennukanniemeen kokeilemaan virtaussukellusta ja
pohjapuuhaa, johon toinen porukka oli jo
edellisenä päivänä kyllästynyt. Tällä kertaa
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IANTD Advanced Nitrox ja Cavern Diver

Onneksi olkoon kaikille kurssinsa läpäisseille. Ensimmäiset Advanced Nitrox /
Advanced Recreational Trimix ja Cavern
-kurssit ovat täyteen buukattu ja alkamassa alkukesästä. Koulutusta järjestetään
tarpeen mukaan.
- Miku Tyven

Kamoja kasaavat vasemmalta lukien: Hanna,
Matleena ja Laura, taustalla
virnuilee Jari ja Martin valvoo.
Pikkukuva oikealla ylhäällä: Marko ja Frank.
Pikkukuva keskellä: Martin maistaa mämmiä.
Ilme kertoo kaiken tarvittavan.
Luokkakuva alhaalla: Hanna, Matleena, Laura,
Martin ja Jari.

Vasemmalta oikealle: Olli, Marko, Frank, Martin ja Ville.

J

ärjestin pääsiäisen aikoihin kaksi IANTD
Advanced Nitrox ja Cavern Diver combokurssia Kaatialassa. Kyseisille kursseille
osallistui seitsemän RRDC:n jäsentä ja yksi
vieraileva tähti.
Kävin samalla oman kouluttajakurssini kyseisille koulutustasoille. Instructor Trainer
oli vanha tuttu, Martin Robson. Etukäteen
oli tiedossa, että edessä olisi kova koulu.
Kokemus oli todella rankka henkisesti ja
fyysisesti. Varmasti kouluttajakurssin olisi
voinut käydä jossain leppoisammissa merkeissä. Martin Robsonin korkeaa vaatimustasoa ja tinkimättömyyttä osaa arvostaa.
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Parasta omassa kouluttajakurssissani oli
toimiminen oikeiden oppilaiden kanssa.
Ensimmäisen kurssin ajan seurasin sivusta
ja avustin Martinia, toisella kurssilla sain
vetää teorialuentoja ja varsinaisia koulutussukelluksia. Iltaisin vetäydyimme majoituspaikkamme “kouluttajakerrokseen”
ja kävimme läpi oman kouluttajakurssini
teoriaa ja koulutustoiminnan byrokratiaa.
Oppilaiden kehitystä oli ilo seurata, kaikkien sukellustaidot paranivat silminnähden
kurssin aikana aivan uudelle tasolle.
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Uusi laji oli tynnyrirodeo vedessä. Lahden yli viritettyyn köyteen oli kiinnitetty
tynnyri, jonka selässä ratsastaen lahti oli
tarkoitus ylittää köydestä kiinni pitäen.
Tynnyri osoittautui kesyttömäksi ja herkkäliikkeiseksi. Herkässä olivat myös katsojien
naurut rannalla. Lajin selkeä ykkönen oli
Jari Rinkinen. Nesteiden ominaisuudet ovat
tuttuja alan miehelle.

Räpyläuimareiden vuotuiset 108 km
kuohuviinijuhlat Näsijärven Lapinsaaressa

N

äsijärven Koljonselän jylhät maisemat olivat kauden räpyläuimareiden
vuosijuhlien tämänkertaisena näyttömönä.
Juhlien isänniksi olivat tänä vuonna lupautuneet Marjo ja Ari (Humppa) Huhtala ja
Arja ja Vesa Nevalainen. Kutsut olivat tulleet
hyvissä ajoin ja samoin ajo-ohjeet Teiskoon
Lapinsaareen. Matka mantereelta saareen
tapahtui Arin paikalle järjestämällä moottoroidulla lautalla, joka oli tosin hieman
ruotsinlaivoja pienempää kalustoa.
Seilasimme lautan kannella rasvatyyntä
Koljonselkää juhlapaikalle Lapinsaareen.
Lautan lipuessa lahdenpoukamaan näimme
lahden yli jännitetyn köyden. Oli helppo
arvata, että joitakin tavallisuudesta poikkeavia järjestelyjä oli tehty iltaa varten.
Lautta kuljetti paikalle lopulta koko ryhmän. Joukko on tuttua, mutta koska tapaamiset vuoden mittaan ja erityisesti kesän
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aikana ovat satunnaisia, oli mukava nähdä
isompi ryhmä taas koossa. Kauempaakin
tulleet, riihimäkeläistyneet seuran entinen
puheenjohtaja Jari ja Anne Paavilainenkin
olivat paikalla.
Juhlinnan perustana ovat vuosittain olleet
kilpailut. Varsinkin kilpailuhengen nostattaminen puheilla ja varovasti kuohuviinimaljoilla kuuluu perinteisesti asiaan. Isännät
olivat onnistuneet suunnittelemaan poikkeuksellisen haastavan kilpailumaratonin.
Suunnistus sienimetsässä ja rastitehtävät
oli ensimäinen kilpailulaji. Rastitehtävien kysymykset mittasivat kilpailijoiden
yleistietoa. Poijun ympärimelonta täyden
vesiämpärin kanssa kuiva- tai märkäpuvussa, vaati malttia ja nopeutta. Arvostelussa
mitattiin aika ja ämpäristä läikkynyt vesimäärä. Kisassa menestyi parhaiten nopea ja
tasapainon hallinnut pari Tuula ja Marko.

Kilpailuohjelmaan sisältyi myös tarkka-ammuntaa ilmapalloihin. Testailtiin erämiestaitoja ja hermoja, myös nauruhermoja.
Aivonystyröitä raavittiin vielä kiperällä
vihjesanakilpailulla. Kilpailumaratonin voitti pari Jari P ja Kati vahvalla kokonaissuorituksellaan. Parhaat lajit olivat kuitenkin
maukkaat ruokalajit, suoraan ravintola
Pinjan keittiöstä. Kiitos isännille makuelämyksistä. Saunominen, juhlapuheet, laulu ja
muu ilonpito jatkuivat pitkälle iltaan. Mikä
olisi hienompi päätös mukavalle päivälle tutussa seurassa kuin iltanuotio pimenevässä
yössä Näsijärven rantakallioilla.
Kiitoksin
Sakke ja Anne
Yllä: Tynnyrirodeo. Sakke asemassa, josta ei ole
paluuta.
Keskellä: Suorituksissa tulee huolehtia myös nestetasapainosta. Marko ottaa maljansa täytenä.
Alla: Marjaanan ja Jarin taidonnäyte
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Lauantai 16.5. Klaus Oldendorff

J

aska ja Timo kävivät etsimässä hylyn. Itse
lähdin Anssin ja Pekan kanssa. Otin jälleen mopon mukaan, muu tiimi oli jalkaisin
liikkeellä. Kohteelle laskeuduttuamme jaksoin ajella jalkamiesten ympäri n. 20 min,
kunnes heitin mopon nousunarulle.

H

RRDC Rebreather-ystävälliset keskisyvät

T

ämän vuoden ensimmäisen Orbiit
viikonlopun teemaksi muodostui osallistujien pyynnöstä ”Rebreather ystävälliset
keskisyvät”. OC-sukeltajille oli mukaanpääsyvaatimuksena Advanced Nitrox tai
vastaava ”dekopullokurssi”. Suljetun kierron
puolelta edustettuina oli Inspiksen Classic
(2 kpl) ja Vision (3 kpl), Megalodon (2 kpl),
Sentinel ja Pelagian.

Perjantai 15.5. Coolaroo

P

erjantai-illan kohteeksi valikoitui
Coolaroo. Ensimmäinen sukellusryhmä
etsi hylyn ja ampui poijun pintaan. Hetken
aikaa uintimatkan pituutta hylylle ihmeteltyämme päätimme Pekan kanssa suorittaa pintasiirtymän mopoilla. Pudotimme
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etken päästä paikalle ilmaantuivat Janit. Jani Ykkösellä oli jokin hätä ja hän
viittoi luokseen. Pukukaasu oli loppunut
laskeutuessa ja olo näytti hyvinkin tukalalta ja tyhjiöpakatulta. Tästä alkoi varsin
hauska tapahtumien vyöry, joka johti siihen
että parin minuutin pohja-ajan jälkeen
Janit aloittivat nousun takaisin pinnalle.

Myöhemmin saimme kuulla todistusta
asianomaisen herran suusta, ettei Santin
aluspukuun tarvitse laskea juuri lainkaan
argonia sukelluksen aikana. Jostain syystä
juttu ei vakuuttanut kuulijoitaan.

T

oisella sukelluksella lähdimme mopoilla kiertämään Klasua Pekan ja Jani R:n
kanssa. Ajaessamme kilpaa ympäri hylkyä,
alkoi siitä lukemattomien kierrosten jälkeen
muodostua selkeä ja surullinen kokonaiskuva. Vanha kunnon Klasu on todella huonossa kunnossa. Hajoaminen on ollut nopeaa,
johtuen penettämisestä (kuplat) ja huolimattomasta ankkuroinnista >>

pohjalle, jossa klippasimme mopot nousunarulle. Ympärillämme pörräsi kaksi herraa
omituisia solvauksia ladellen. Janit Ripatti ja
Sarla ajelivat skoottereillaan kahdeksikkoa
ympärillämme. Pekka lähti pyörittelemään
kelaa pitkin hylkyä. Kun naru loppui kelasta,
arvoisa sukellusparini näytti kääntymismerkin, ui muutaman metrin ja heitti kelan
pohjaan. Hetken ihmeteltyäni totesin itsekseni, että tuo varmaankin tarkoittaa ”kelaa
keskenäs” ja rupesin vääntämään kampea.
Poijunarulla nappasimme skootterit kyytiin
ja suoritimme nousun välivedessä kelaten
samalla poijunarun. Hauskaa ja opettavaista.

Oikealla: Sifu Hassinen kalibroi Megiä. Jaska
nauttii kuvattavana olemisesta.
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heltä piti-tilanne” hylyllä kuitenkin sattui,
kun Annen maski täyttyi jatkuvasti vedestä.
Ei kuulemma pystynyt olemaan nauramatta
minun penetysjutuille veden alla... pitänee
laatia tapahtumaraportti Sukeltajaliittoon.

K

elien puolesta reissu oli onnistunut.
Halutuille kohteille päästiin ja kaikki
pääsivät sukeltamaan. Uusia tuttavuuksia
löytyi puolin ja toisin. Edustettuina olivat
mm. rebesukeltajat Savosta ja Valkeakoskelta, pääkaupunkiseudun vahvistuksia
unohtamatta. Tälläiselle porukalle on aina
mukavaa järjestää reissua. Erityiskiitos
viikonlopun onnistumisesta kuuluu Pekalle,
sekä Annelle ja Reimalle.
Teksti ja kuvat: Miku Tyven
Alla: pintapelastaja Pekka täyttää pitkävetoa illan
Euroviisujen tuloksesta.
Oikealla: Euroviisumuotia by Miku & Anne
Hylkyrosvot Reima ja Jape työkaluineen

P

innalla totesimme yllättäen ankkurin
olevan jumissa pohjalla. Jaska ja Timo
raportoivat nähneensä ankkurin olevan
nalkissa Klasun keulapalassa. Ankkurointi
ei ollut pitänyt ja Orbiit oli liikkunut päivän
aikana. Lukemattomien turhien nostoyritysten jälkeen lähti erikoisryhmä Jari ja Reima
irroitustehtävään. Varustus oli hylkyrosvolle tyypillinen: sorkkarauta ja nostosäkki.
Ankkuri irtosi ja pojat saivat kipparilta
ansaitsemansa palkkion.

I

lta sujui leppoisissa merkeissä saunoen,
grillaten, syöden ja Euroviisuja jännittäessä. Huomio kiinnittyi erityisesti naisesiintyjien isoihin... korvakoruihin ja miesesiin-
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tyjien piukkoihin... hopeahousuihin. Muun
porukan jo nukkuessa kävimme tiukan
blenderkoulutuksen Orbiitin messissä.

Sunnuntai 17.5. Sundsborg:

S

unnuntain ainoa kohde oli Sundsborg.
Lämmin aurinkoinen ja peilityyni keli
saivat innostumaan sukellukselle. Lähdimme viimeisenä kohteelle. Megalodon
sandwichiin (minä ja Timo) joutui Anne.
Anne joutui huomaamattaan väliin uivaksi bailoutiksi. Vietimme oikein mukavan
sukelluksen hylyllä, vaikka näkyvyys ei
ollutkaan paras mahdollinen. Yksi paha ”lä-
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Laitesukelluksen peruskurssilla 2009

käynyt introsukelluksella puolta vuotta
aiemmin, isän ja veljen kevyellä ”tsemppaamisella” päätin aloittaa kurssin, jotta
pääsisin itsekkin katsomaan joskus kaloja
joita snorklatessa Egyptissä säikähdin.

E
T

alvella 2009 aloitin laitesukelluksen
peruskurssin, samaan aikaan kurssin
aloittivat Teemu, Tomi, Petri, ja Manu. Olin
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nsimmäisen kerran tapasimme Kalevan
uimahallin kerhotilassa, jossa alkoi heti
ensimmäinen teoriatunti. Teoriatuntien
aikana tutustuimme sukellukseeen liittyviin
asioihin, kuten vaaroihin, perusvälineiden
käyttöön sekä turvallisen sukelluksen
suunnitteluun. Teoriatunnit käytyämme
suoritimme teoriakokeen.

E

nsimmäinen allas harjoitus oli pelkillä
perusvälineillä, mutta jo seuraavaksi
meillä oli kaikki muut sukellusvarusteet
päällä, paitsi märkäpuku. Harjoitukset,
jotka kouluttajat saivat näyttämään niin
helpoilta eivät todellakaan aluksi olleet niin
helppoja, maskin tyhjennystä, annostimen
tyhjennystä, vara-annostimen käyttöä, ja
muita taitoja harjoiteltiin. (Kaikki kuitenkin
muutaman toiston jälkeen suoriutuivat
vedenalaisten taputuksien arvoisesti.)

V

iimeinen allas kerta oli allaskoe joka
tehtiin Nokian uimahallissa nokialaisten peruskurssilaisten kanssa. Uimahallissa
oli erilaisia pisteitä, joissa näytimme taitojamme, jotka olimme oppineet, tästä kiitos
kouluttajille.

K

aupinojan rannassa kävimme kolme
ensimmäistä avovesi kertaa. Avoveteen meniessä ei ollutkaa niin hyvä
näkyvyys kuin altailla, joten kompassia
todella tarvittiin. Pohjassa menevät putket
kuitenkin olivat hyvä apu, aloittelevallekin
sukeltajalle. Kolmas avovesi sukellus tehtiin
parin kanssa, kouluttaja kuitenkin seurasi
perässä, ja seurattavaa riitti >>

K

urssin leirillä Kuortaneen Kaatialan
avolouhoksella oli kaksi viimeistä avovesi kertaa. Lauantaina eli ensimmäisenä
leiripäivänä teimme kaksi sukellusta, todella haastavassa ympäristössä navigoinnin
ollessa todella vaikeaa, minä parini Tomin
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I

soin kiitos kuuluu tietysti kaikille
kouluttajillemme, jotka olivat erittäin
kärsivällisiä kaikista kommenlluksistamme
huolimatta. Kiitos myös muille kurssilaisille
ja onnea sukelluskortin kortin johdosta.
-Noora Siren CMAS P1 FIN 14964 Junior

kanssa vetäisin täydellisen kolmion. Viimeisen sukelluksen jälkeen alkoi jännittäminen
- saakohan kaikki kortit?

K

un kaikki olivat laittaneet sukellus
kamppeet kasaan, kutsuttiin meidät
kaikki viimeiselle loppubriif ille. Kävimme
läpi viimeisen sukelluksen ja sitten selvisi...
Kaikki saivat sukelluskortit! (Paitsi Teemu,
joka oli Ranskassa, ja sai kortin vasta kesäleirillä.) Lähdimme majapaikkaamme Ouran
lomaan, hymyissä suin ja juuri saamamme
sukelluskortit kädessä.

S

unnuntaina kaikki menivät innokkaina sukeltamaan. Halusin heti koittaa
sukellusta kuivapuvulla, Anne Mäkiranta
joka toimi kurssillamme vastuukouluttajana
opasti minua kuivapuvun saloihin, ja sen
jälkeen en ole märkäpukua pitänyt.
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