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Päätoimittaja
tässä moi!
Ystävän houkuttelemana, uusi sukeltaja liittyi
RaumaRepola Diving Clubiin vuoden merkillisen
pitkän pohtimisen jälkeen. Jäsenmaksut, liittymismaksut,
laitteistomaksut, kompuramaksut, suojelurahat ja muut
maksettuaan osti tämä vielä kuivapuvun märkkärin rinnalle
kaapista tilaa viemään ja eikun järveen. Toimiessaan
päätoimeltaan graafikkona, hän heti ensimmäisenä
jäsenyyspäivänään ilmottautui vapaaehtoisesti taittamaan
seuran lehteä. Niin hänestä tuli päätoimittaja!
Teskti: Mä, Kuva: Mä

Morijes kaikille! Olen
Heikki “Hessu” Korpela
ja olen O-Renkaamme
uusi
päätoimittaja.
Koska vasta liityin siis
RRDC:n, eikä juuri kukaan vielä tunne minua, ajattelin hieman
avautua, eli kirjoittaa
tänne.
Minä graafikko
Elikkäs olen 34 vuotias graafikon renttu
eräässä
matkapuhelimiakin valmistavassa
yrityksessä. Historiani
graafikkona saa juurensa jo tuolta 80-luvun lopulta, jollonka
aloin
piirustelemaan
varsin
huvittavan
näköisiä taideteoksia
silloisella supertietokoneella, Commodore
64:lla
joystick-peliohjainta paikantimena
käyttäen. Huh huh! Oi
niitä aikoja. Tämän jälkeen tuli Amigat ja sittemmin PC.

Pieni sammakkomies
Itselläni
kiinnostus
sukellukseen
alkoi
hyvin pienenä lapsena.
Olin ehkä pari...kolmevuotias
ollessamme
perheeni kanssa uimassa. Olin jo vedestä
noussut ylös (yleensä
vanhempani joutuivat tähän käyttämään
rautakankea ja vinssiä, että minut vedestä pois saatiin ennen
jäiden tuloa) ja uitin
rantakivellä
kökötellen lumpeenlehteä vedessä. Samassa jalkani
liukastuivatkin ja putosin äkkisyvään pari metriseen veteen ja menin pohjaan kuin kivi!
Tästä ei tuleva sammakkomies kuitenkaan
säikähtänyt, vaan kävelin pohjaa pitkin kiven ympäri ja rantaan,
missä odottikin äitini
- ja kyllä! Tämä olikin
sitten säikähtänyt minunkin puolesta!
Kiinnostus laitesukellukseen syntyi pari
vuotta
myöhemmin
nähtyäni televiisiosta

elokuvan uppoavasta
laivasta, missä matkustajat upposivat laivan mukana. Laivan
sisään jäi ilmatasku,
jonka ansiosta ihmiset
kykenivät
jatkamaan
elämäänsä
meren
syvyyksissä. Elokuvassa
oli paljon sukeltajia,
jotka yrittivät ihmisiä laivasta pelastaa.
Elokuvasta en enää
näin lähes kolmenkymmenen
vuoden
jälkeen
muistakkaan
muuta kuin, että siitä
se haave sukeltamisesta sitten lähti.
Haaveista totta
Haaveilua kesti se noin
neljännesvuosisata,
kunnes oikeasti pääsin kokeilemaan regulaattorin läpi hengittämistä. Painostuksen
jälkeen sain silloisen
vaimoni suostuteltua
lähtemään
kanssani
kokeilemaan sukellusta
yhteisellä lomamatkallamme
Thaimaahan.
Mikäs se enää olisikaan parempi paikka
rakastua sukeltamiseen
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- Pulikointia Kaukajärvellä -

ensi silmäyksellä, kuin
Thaimaan
Similansaaret.
Ensimmäisen
sukelluksen
muistaa
varmasti jokainen, niin
paljon se jännitti hypätä veneestä veteen
yhden mopon verran
ylimääräistä
painoa
kainalossa ja luottaa
siihen, että regulaattorista voi hengittää

juvani leppoisan virran
mukana noin metrinen
kilpikonna vieressäni.
Voi pojat!
Tämän jälkeen Aasian
sukellusreissut
ovatkin vieneet kaikki lomani ( ja rahani). Sukelluskokeilujen jälkeen
suoritin Padin open
waterin Koh Taolla
( = K i l p i ko n n a s a a r i ) .
Valitettavasti turismin
ruokkima kalastus on
vienyt kilpikonnat kilpikonnasaarelta lähes
kokonaan ja niin tästä
suloisesta
turtlesista
onkin tullut suorastaan harvinaisuus Siiaminlahdella.
Nälkä
kasvoi syödessä ja
niin alkoi yösukellukset ja syvemmät vedet
haineen kiinnostamaan
ja niinpä päätin suorittaa AdOWD:n ja
hylkysukellusta
varten myöskin Specialty
Deep Diver:n.
Alkushokki
kuivapukuun

veden allakin. Polskahdettuani
veteen
huomasin huojennuksekseni regulaattorin
toimivan juuri niin, kuin
minulle oli luvattu ja
innostus valtasi mielen.
Olin itse asiassa niin innostunut, että hengitin
kuin kuristustautinen
kultakala, sisään-ulos

ainakin
kahtasataa!
Kouluttaja yritti neuvoa minua hengittelemaan
rauhallisesti,
mutta hei! Kai mulla
nyt oli vähän kaikkien
näiden vuosien odotuksen jälkeen vähän
aihetta innostua? Jo 5
minuutin sukelluksen
jälkeen huomasin lei-

Seuraava etappi minut
kuitenkin taas etelän
lämpöön, tapaamaan
vanhoja
ystäviä
Thaimaan Koh Tao saarelle hakemaan lisää
kokemuksia ja pätevyyksiä Tavoitteena olisi
nyt parin päivän päästä
alkavan kuuden viikon
loman aikana saattaa
Rescue Diver loppuun
ja suorittaa vielä Dive
Master. Tästä reissusta
tulenkin sitten kirjoittamaan
seuraavaan
O-Renkaanseen jutun
niin fiiliksistä, kuin itse
saarestakin, jota sukeltajien paratiisina pidetään.
Tätä odotellessa pyydän kuitenkin myös teitä, rakkaat seuratoverini, kirjoittamaan juttuja
ja lähettelemään kuvia
O-Renkaaseen.
Niitä
ei ole koskaan liikaa!
Ja vielä yksi anteeksipyyntö koskien kirotusvihreitäni: olen vaan
graafikko, en copiraitteri... :)

Suomessa en ollut ennen tätä kesää sukeltanut kertaakaan. Vasta
kuitenkin sen viitisenkymmentä sukellusta Kesäterveisin:
yli
kolmekymmentä
asteisissa vesissä (po- - Hessu hjaa myöden) teh- djbeliar@gmail.com
neenä voinkin sanoa,
ettei Suomen kylmissä
rapakoissa sukeltaminen ole ihan samanlaista puuhaa. Jäykkä ja
painava kuivapuku ahdistaa ja kuristaa verrattuna shortseihin ja
t-paitaan, jotka riittivät mainiosti viimeksi
Thaimaan turkooseissa
syvyyksissä. Mutta nyt
kun alkushokista kuivapukuun on toivuttu,
on Suomen kylmien
vesien sukeltaminenkin
alkanut kiehtomaan.
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Puheenjohtajan palsta
Moro räpyläjalat!
Pakkohan sitä on
esittäytyä kun oikein
pyydetään.
Puheenjohtaja
pähkinänkuoressa:
Vesa Siren ikää 43 vuotta asuin paikka Vesilahti. perheessä vaimo
Teija ja 3 lasta, Veera
5V ja sitten sukeltavat
päivänsäteet… Verneri
ja Noora. Armeija käytynä Sodankylässä ja
kauppa oppilaitos Virroilla.
Sukelluskokemus
Sukelluskärpänen
puraisi jo uimaan opittuani mutta ensimmäinen
laitesukellus kokeilu tuli tehtyä
joskus 13 vuotiaana
kokomaskilla,
toinen
firman pikkujouluissa
200? jotain. . Tietysti
tallista löytyvät myös
nuorena tilatut Merten
Salaisuudet jotka eivät
helpottaneet
asiaa..
2007 jouluna Thaimaan
matkaan oli jo Suomessa suunniteltu OWD
kurssi. Silloin se sitten
naksahti – PAHASTI.
Kun dive master vielä
opasti että liittykää heti
paikalliseen seuraan ja
ostakaa omat kamat,
niin tulee sukellettua, kone kerkisi juuri
laskeutua kun ekat
kamat oli hankittu ja
seuran etsiminen alkoi.
Samaan aikaan serkkuni Rami oli muutaman
harrastusvuoden jälkeen etsimässä
seuraa ja
mainitsi
RRDC n nettisivuista ja
tutuistaan jotka olivat
jo seurassa. Jäsenyys
anontaan ja sisään!

Enpä tiennyt millaiseen
porukkaan sitä liittyi.
Heti alussa huomasi
että kaikki jelppaavat
jos jotain tarvetta on
ja kysymyksille löytyy
vastaukset.
Osittain
juuri kysymyksistä kamat ovat päivittyneet
ja sukellusmäärä alkaa
olla 150 sukelluksen
paikkeilla ja halu veden
alle ei ole heikentynyt.
Kiitos seuran mukavien
ja ymmärtävien kouluttajien myös ensiapu taidot ovat elvytetty DAN
bls kurssilla, jääsukellus kurssi on käyty kuin
myös Nitrox kurssi. Nyt
alkaa olla aika mennä
seuraavalle
järjestettävälle P2 kurssille.
Kaikki mukaan
Seurassa on kaikentasoisille
sukeltajille
pareja tarjolla kun vaan
ottaa ohjat omiin kä-

siin ja ilmoittaa ryhmässä etsivänsä paria.
Uskomattomia sukelluskokemuksia on tarjolla ihan näissä omissa
lähivesissä.
Sanoisin
jopa nauttivani enemmän kylmistä karuista
maisemista, Varsinkin
ensimmäinen
Orbiit
reissu Suomenlahdelle
oli mykistävä kokemus.
Hylkyjen aavemainen
tunnelma kertoo omaa
tarinaansa. ja mielikuvitus lentää..

sukellus. Viikkosukelluksen järjestäminen
ei vaadi mahdottomia,
Mutta jollekin se saattaa olla tapa päästä parin kanssa ensimmäistä
kertaa kotimaassa veden alle.
Ja uuden parin kanssa
on kiva sukeltaa, joko
sukelluksen vetäjänä tai
vedettävänä. Juurikin
tulin kotiin yhdeltä parhaista Kaukajärveen tehdyistä sukelluksistani
.- Oli kallio seinämää,
mateita, hylky, puunrunkoja ahvenia hyvä
fiilis, ok suunnistus,
kiva porukka …. ja
VETTÄ päällä!

Ja edelleen RRDC kaipaa aktiiveja ja ei en
tarkoita
ainoastaan
talkoisiin ja tapahtumiin vaan keksimään uusia tapoja viedä seuraa
eteenpäin.
Tälläisiä mietteita tällä
kertaa.
Samaten kun tiedät
jonkun kivan sukel- Vesa
luspaikan,
jaa
se vesa@rrdc.fi
nyt muiden kanssa
järjestämällä
viikko-
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Assarikurssilla 2010
Helmikuussa Reima tiedusteli
kiinnostaisiko apukouluttajan
hommat, kevään aikana olisi tarkoitus
järjestää “assarikurssi” ja samalla
voisi osallistua kevään P1- kurssille
apukouluttajakurssilaisena kouluttajan
valvonnan alaisena saaden ensiarvoista
kokemusta todella aidoista tilanteista.
Teskti: Raimo, Kuva: Raimo

Teoriaa ja luentoja
Maaliskuinen
päivä
saapui ja uimahallin
kerhotiloissa oli kuusi
uutta tulevaa sukelluskurssilaista, parikin
sukelluskouluttajaa ja
apukouluttaja, seuran
toimihenkilöitä ja sitten myös minä - kurssilaisena myös, nöyränä
oppimassa uusia asioita. Kurssilla olisi myös
minulle haasteita, ei
välttämättä sukellustaidoissa vaikka niissä on
aina opettelemisen ja
parantamisen
varaa
jokaisella - vaan ajatusmaailman
uudelleen muodostamisella
ja tilanteisiin suhtautumisella. Monet asiat
olisivat minulle jo ehkä
itsestään
selvyyksiä
tai en edes ajattelisi
asioita enään niitä tehdessäni, mutta P1-

kurssilaiselle ne olisivat
uusia ja jotkut vaikeitakin asioita, vesi kun
on vieras elementti.
Piti siis miettiä toisen
näkökulmasta
asiaa
tai ongelmaa ja mitä
sanoa ja etenkin miten
sen sanoa. Siinä sitä
olisikin jo ihan tarpeeksi entiselle Porilaiselle,
joka virnistelee ja vitsailee aina sekä toisinaan sanoo ensin ja
ajattelee vasta sitten.
Nooh, veden alla on
onneksi pakko pitää
suuta hieman soukemmalla, liikaa hymyillessä menesi maskiinkin vettä.
Kerhohuoneessa pidettiin kaikkien kesken
pieni esittelykierros ja
pitemmittä
puheitta
sitten päästiin kurssin alkuun ja käytiin
tavoitteet, aikataulut ja

muut asiat P1- kurssin
suhteen. Istuskelin takarivissä ja kuuntelin
korva tarkkana asioita
ja seurasin Katia, pääkouluttajaa. Olihan hän
esimerkkinä minulle.
Tiedossa tulisi olemaan teoriatunteja ja
allastunteja sekä teoriakoe. Avovesisukelluksia Tampereen lähellä
ja lopuksi avovesileiri
Kaatialan kaivoksella.
Ensimmäinen ilta hujahtikin nopeasti ohitse
ja seuraavaksi kerraksi
kurssilaisten
pitikin
hommata omat perusvälineet.
Seuraavalla
kerralla olisikin jo allasta perusvälinein ja
sitten aina perään teoriaa. Sitä seuraavalla
kerralla jo laitepaketin
kasaamista ja matalassa päässä regulaattorista hengittämistä jne...

mitään ja sooloilla ei
saanut, kurssilaisia piti
seurata kuin varjo ja
silmistään ei saanut
päästää. Reima ja kurssin pääkouluttaja Kati
valvoisivat myös minua.
Allasharjoitteluja
Sähköpostissa
sitten
putkahti tiedot P1kurssin allasharjotteista
ja vaatimuksista. Katilta sain myös lainaksi
sukellusliiton virallisen
“Kouluttajan Allastaidot” DVD:n katsottavaksi. Molempia tulisin ja tulinkin kurssin
aikana tarvitsemaan.
Asiassa myös auttoi
omien
peruskurssiaikaisten
kokemuksien vai pitäisikö tunnustaa kommellusten
muisteleminen, vieläkin
ihmettelen miten oma
kouluttajani aikoinaan
pysyi tyynenä altaan
pohjalla kun itse jo
nauroin maski täynnä
vettä kun harjoite meni
ihan - noh, räpylöille.

Sovimme, että toimisin
Mäkiranna Reiman parina taustalla kokoajan.
Katselisin mitä Reima
tekee ja miten tekee,
tekisin mitä Reima sanoo ja mihin antaa Heti alkumetreillä altaluvan. Omin luvin ei assa laitteiden kanssa
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opein, että älä koskaan luule mitään - ole
räpylän kärjilläsi eli
“varpaillasi” kokoajan,
sillä peruskurssilainen
voi tehdä ihan mitä
vaan yllättäen ja luultavasti tekeekin. Paniikki ei ole kaukana
ja ihmisen luonne ja
refleksit laittavat tekemään ihan muuta kuin
on tarkoitus. Muutaman kerran olin auttamattomasti myöhässä,
kun kurssilainen lähti
kuin korkki kuohuviinipullosta pintaan refleksien viemänä - onneksi syvyyttä ei ollut
sen enempää kuin 1,5
metriä. Piti siis olla kuin
makrokuvaaja, lähempääkin lähempänä, toisinaan jopa varusteissa
kiinni “roikkuen” pinnan alla varmuutta
toiselle antaen varaannostin
valmiina
lähellä - kasvo ja vartaloeleitä tulkiten. Siitä se
sitten itsellä lähti, ensin
pinnalla asia selittäen,
pohjalla selkeästi ja
rauhallisesti esimerkki
ensin näyttäen, sitten
varmistaen näkivätkö
ja ymmärsivätkö, ja sitten selkeästi vuorollaan oppilaalle suoritusluvan antaen lähellä
seuraten valppaana toimimaan. Ja se vedenalainen palaute antaen
kannustavasti luovaa
ilmaisutekniikkaa käyttäen huumorilla.

Reiman
kanssa
kävimme aina altaan
jälkeen vielä oman harjoitepalautteen muilta
kurssilaisilta syrjässä;
Huomasinko mitään?
Mitä oisin voinut tehdä
toisin tai paremmin?
Miltä itsestä tuntui? Palaute ja keskustelu oli
rakentavaa ja asiallista,
toisinaan oli nöyränä
vaan nyökättävä kuunnellen kokeneempaa
ja toisinaan jäi sitten
vielä illaksi asiat mietityttämään ilmenneen

asian suhteen - asioi- juessa altaan pohjalla
hin kun ei aina ole vain vieressäni, mutta kouyhtä ratkaisutapaa.
luttaja itse ollessa näkymättömissä jossain
Pikkuhiljaa
mata- takanani.
lan pään harjoitteet
alkoivat sujumaan jo Kurssipäivien päätteekhieman syvemmälläkin. si oli aina kahviossa
Kouluttajilla ei silti ol- pieni palautteen anto
lut varaa herpaan- päivästä. Onneksi huutua vaan kurssilaisia mori kukki asiassa kuin
seurattiin kuin haukka asiassa ja hymy näkyi
pellolla vilistävää pel- kasvoilla, toisinaan sittohiirtä. Itsekkin tein ten nöyränä, että räoppilaiden kanssa jo pylöille meni - ensi kerenemmän harjotteita ralla sitten paremmin.
kouluttajan varjon lei-

Märkäpuku tutuksi

hankaluukisa asioissa
kun “sorminäppäryys
ja
tunto”
menikin
uusiksi. Allasaika menikin alussa trimmin
hakemisessa uudelleen
oikeaa sukellusasentoa
tavoitellessa. Tälläkin
kertaa pääsin kokemaan näitä yllättäviä

Toiseksi viimeiselle allaskerralle
olivatkin
sitten kurssilaiset hankkineet märkäpuvun.
Pelkkä
märkäpuvun
hansikkaiden
käteen
laitto edellisillä kerroilla kun aiheutti jo
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peruskurssin riemuja.
Yllättävä kysymys hengittämisen “vaikeudesta” märkäpuku päällä
vaikka ei oltu vielä altaassa yllätti täysin, ongelman analysointiin
meni hetki - olihan se
puku hieman puristava
verrattuna aikaisempaan
T-paitaan
ja
kurssilainenkin rauhoittui. Toinen tuli kun kaikki varusteet päällä
oli kierretty syvempi
pää kaksi kertaa laitoja myöten rauhallisesti ympäri molempiin
suuntiin ( jotta saatiin
tuntumaa parinaruun
eri kädessä), pintaan
tultaessa kurssilainen
ilmoitti olevansa totaalisesti puhki ja roikkui
rataköydessä käsin ja
jaloin, onneksi naama

taassa oli siis trafiikkia
niin pohjalla kuin pinnalla ja kurssilaisia sai
silmä kovana seurata,
pari kertaa rastillekkin
saattaen.

oli hymyä täynnä ja
myönsi itsekkin olevansä täysin yllättynyt
rasittavuudesta. Siinä
vaiheessa olikin jo hyvä
katsoa päivän allasharjoitukset ohitse, kurssilaiset kun olivat väsyneitä ja ilmatkin vähissä,
parempi nousta ylös ja
varustehuoltoon. Rasittuneiden ja ilmaansa
stressaavien
kanssa
olisi vain hakenut vaikeuksia, nyt oli asiat
menneet hyvin. Turhien
liikkeiden, hosumisen
ja kiiren välttäminen
uskottiin nyt paremmin.
Viimeisellä
allaskerralla olikin sitten enää
harjoitusradan
läpi
käyminen. Altaan eri
kulmissa oli kouluttaja
pitämässä
harjoitusrastiaan ja kurssilaiset
liikkuivat pareina rastilta rastille harjoitteita tekemään. Haastavuutta rataan toi se
asia, että harjoitteet
piti tehdä pohjasta irti
leijuen. Itseäni ja kouluttajia ei yhtään edesauttanut, että altaassa
oli Taursun porukkaa,
Tampereen sukelluskeskuksen porukkaa ja
uimareita
lämmittelemässä alkavaa uintikilpailua varten. Al-

mennen, viikkosukellus
kun oli samassa paikassa samaan aikaan.
Pinta-avustajana aika
menikin aika nopeasti auttaen vuorollaa
jokaista ja tarkistaen
vielä ja pienet vinkit
antaen viittelöiden pinnalla odottavan kouluttajan suuntaan.

Reima antoi päivän
päätteeksi
kammiokoulutuksen
kurssilaisille ja toiselle puolikkaalle kurssilaisista
myöhemmin minä Rei- Toisella kerralla olikin
man valvoessa ja kuun- tuulinen
päivä
ainellessa taustalla.
heuttaen pientä aallokkoa kevyen tihkusateen
kera. Veteen meno oli
Ensimmäinen
hieman haastavampaa
avovesisukellus
aallokon ja tuulen takia. Paikallakin oli vain
Sitten olikin ensim- osa kurssilaisista, kun
mäinen avovesisukel- flunssaa oli liikkeellä.
lus,
jossa
tuttuja Kouluttajalle
lainakaakelilaattoja ei enää sin tällä kertaa uuden
näkyisikään. Pohja pöl- maskini ja jäin taas
lyäisi, kun pohja sot- pintamieheksi. Pahaksi
kettaisiin
räpylöillä onneksi eräs ei-sukelja näkyvyys olisi eri luspuukon virittäminen
luokkaa. Paikan päällä sukelluspuukoksi valhuomasi heti, että hieman oli perhosia mahassa toisilla ja muutenkin hieman jännitettiin.
Taisi “jännittää” erästä
kouluttajaakin,
kun
kuivapuku oli unohtunut kotiin. Vaimo oli
jo pukua hakemassa,
mutta suosiolla ilmoitin lainaavani omaani
pukua ja jääväni pintamieheksi auttamaan
kurssilaisia varusteiden
kanssa ja tarkistamaan
vielä ennen veteen
päästämistä. Näin pysyttäisiin aikataulussa
ja saataisiin homma
hoidettua
kunnialla
kotiin. Tuumasta toimeen ja pukua sovittamaan ja ilmastointiteipillä muokkaamaan
sopivaksi (komedialta
ei tässäkään vältytty,
kun kuivahuppuun tot- Kaatialan leiri
tunut sai märkähupun
ja myöhemmin vielä Kaatialan leirillä koulutP-valven venttiili aukesi tajat ja kokeneemmat
kastellen
aluspuvun sivulliset kävivät saailoisesti - kasvoilmeet pumis iltasella omalla
voi vain kuvitella). sukelluksellaan, jossa
Samalla tuli hieman tosin oli tapahtumarikmuitakin katsottua ohi- kaita tilanteita eräiden
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jaisiin
nippuside-ilmastointiteippi yhdistelmällä aiheutti reilusti
verta vuotavan haavan
sormeen terävyytensä vuoksi ja harjoitus
muuttuikin
ensiavun
annoksi ensiapupakkauksen kera kouluttajan autolla. Kurssilaisen sukellus jäi väliin
ja palauttelin kurssilaisen varusteet kammiolle
myöhemmin.
Oppirahat “virittelystä”
tuli maksettua, vaikka
olin asiasta hieman aikaisemmin jo vihjaillut.
Viimeinen kerta menikin hyvin ja ex-flunssaiset saivat uupuneet
harjoitteet tehtyä, itse
olin poissaoleva enkä
päässyt
lamppuani
lainaamaan kouluttajalle sillä kertaa. Sitten
olikin enää Kaatialan
avovesileirin odottelua.

vuotavien
pukujen,
puhaltavien regujen ja
pimenevien lamppujen
kera. Oma sukelluskin
muuttui, kun pinnan
alla suoritettiin uudelleen paritus ja jäin ainoana hieman vähemmän kokeneen kanssa

sukeltamaan. Varustehävikkiin
merkattiin
yksi pohjassa makaava
lamppu, joka onneksi
löytyi myöhemmin.
Iltasella sain kouluttajilta
tehtäväkseni
vetää vielä P1- kurssilaisille
kompassin
käytön ja suunnistuksen. Illan hämärtyessä
ja
hyttyslaivueiden
iskiessä kimppuumme
kävimme majapaikan
takana hieman perusteita lävitse kompassista ja sen käytöstä. Kaikki tuntui olevan ihan
helppoa ja itsevarmoja
hymyjä kukki jo monen
kasvoilla.
Siirryimme
siis johdollani isommalle
parkkipaikalle
ja lisäsimme tietoa
ja tuskaa. Tekisimme
kolmiosuunnistusta
sukelluspareittain, toiset vasemman kautta
ja toiset oikean kautta,
jotta seuraamaan ei
pääsisi. Pieni teoria ja
käytännön selitys ja
tuumasta toimeen. Aloitussuunnan valitsin
“vahingossa” niin, että
ensimmäisellä
kään-

nöksellä tuo 0 astetta
osuu laskuun eli mennään täyden ympyrän
yli tai ali. Lähtöpaikalta
sitten katselin ja kuuntelin, kun ensimmäisessä
käännöksessä
parit pyörivät paikallaan ja matikkapään
raksutus kuului hiljaisessä kesäyössä kommunikointi
supinan
kera ja kädet viittoilivat
kuin liikennepoliisilla.
Muutamat kerrat eri suuntiin vielä ja suunnistus näytti aikakin maan
päällä onnistuvan jo ja
kupletin juoni kirkastuvan kurssilaisille.
Ensimmäisenä leiripäivänä eteen aukeava
tuntematon
kaivos
herätti kysymyksiä ja
ihmettelyä, muutaman
hermostuneen
naurahduksenkin. Keli oli
mukavan aurinkoinen
ja kirkas, mutta pureva
ja kylmä viima laittoi
pukeutumaan kunnolla
ja vuorautumaan tuulelta suojaan. Onneksi
itse sukelsin kuivapuvulla, muistelin omia
peruskurssisukelluksi-

ani lokakuisella merellä
+4C vedessä märkäpuvulla ja kateeksi ei
käynyt.
Sukellukset
olisivat siis lyhyitä ja
kurssilaisen lämpimyydestä piti huolehtia.
Pelastusharjoituksessa pääsin loistamaan
lähes Oscar- palkinnon
luokkaa olevassa näyttelijäroolissani “tajuton
sukeltaja pohjassa” ja
pääsankarin
Reiman
pelastaessa
minua
ja tuodessa pintaan.
Päivän harjoitteet menivät jotakuinkin kunnialla lävitse, näkyvyys
ja outo ympäristö vaikuttivat asiaan selvästi.
Suunnistusharjoituksessa
oppilasparin
takana varjona seuratessa alkoi maskiin
hieman tirskua vettä
jo sisään hymyillessä.
Piti suunnistaa vain
suoraan seinämälle ja
kääntyä kohti kotirantaa. Onneksi kyseessä
ei ollut lentokapteenikurssi, koska olisimme
loukanneet molempien
naapurimaiden ilmatilaa samalla kun jojoilimme ylös alas pohjan
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ja pinnan välillä. Lopulta nykäisin räpylästä ja
osoitin kotirannan suuntaan, kahden maskin
takana oli kyllä silmät
eri mieltä suunnasta
ja kompassia katsottiin useampaan kertaan - viittelöi uudelleen
auktoriteetilla ja matka
kotirantaa kohti alkoi
oppilaiden vetämänä.
Tosin edelleen sinnepäin, koska pinnalle
nousimme
muualta.
Palautteeseen ei ollut
tarvetta, koska kun pää
pulpahti pintaan niin
oppilailta lensi regu
suusta ja kuului lähes
yhteen ääneen “Tää
suunnistushan on ihan
@#¤£ vaikeeta!”.
Ilta menikin sitten
ruokaillessa, savusaunoessa ja päivän kokemuksista keskustellen
ja kokeneempien sukellustarinoita kuunnellen
yömyöhään. Tosin osa
kurssilaisista nukahti
jo alkuillasta tapahtumarikkaan päivän johdosta.

Viimeinen päivä
koittaa
Viimeinen kurssipäivä
meni samoissa aurinkoisissa
keleissä
kurssilaisten tehdessä
harjoituksiaan ja viimeiseksi itsenäisen sukelluksen pareina tehden
kouluttajan vain seuratessa varjona taustalla.
Sukellus
suunniteltiin,
varasuunniteltiin,
käytiin kaasulaskuja ja
mietittiin sukellusreittiä assarin kuunnellessa ja antaessa pari
vinkkiä vielä. Kaivoksella suoritetun lämpimän makkarakeiton
syömisen ja viimeisen
tankkauksen jälkeen oli
viimeisen leirisukelluksen vuoro. Oppilaspari
meni edellä itse suunnistaen ja itse seurailin
varjona perässä syvyyttä ja suuntia seuraillen,
paritoimintaa ja kommunikointia tarkastellen silti “varpaillani”
edelleen. Sukellus meni
suurin piirtein niin
kuin pitikin paria lievää
häröilyä lukuun ottamatta ja päädyimme
kotirantaan kuten pitikin. Pinnalla käytiin
sukellus ja häröilysyyt lävitse palautteen
muodossa vielä assarin
kanssa ja viimeiseksi
Reima vahvisti vielä samat.

Kurssilaisten
rantauduttua
kävimme
Reiman kanssa vielä
minun
palautteeni
asiasta lävitse, isompia
huomauttamisia
toiminnasta ei ollut.
Pääkouluttajalta sain
myös palautteen, tosin
oppimista oli vielä assarilaisellakin - sukellustietokone kun alkaa
laskemaan aikaa uudelleen kun pinnalla käytiin ongelmaa puimassa
heti alussa eli muutaman minuutin ylitys tuli
sukellusajassa alkuperäiseen valvovalla var-

jolla ja viimeisessä ei
tehty pintautumisilmoitusta kirjurille, joka
seisoi lähes yläpuolella
niemenkärjellä. Mutta
yleisesti ottaen assarikurssilainen ei käsittääkseen
töpeksinyt
mitään pahemmin ja
oli toivottavasti avuksikin P1- peruskurssilla.
Tätä juttua kirjoittaessa
odotellaan sitä lähikouluttajalle pakollista
Rescue Diver- kurssia
ensiapu osuuksineen
ja niitä uintitestejä. Assarikurssini siis edel-

leen “menossa” ja kait
joskus hyväksytään virallisesti lähikouluttajaksi, että saan liitolta
jonkin näköisen pahvin
todisteeksi.
Summa
summarum
lopuksi. Kurssi on ollut
antoisa ja tapahtumarikas kaiken kaikkiaan
tarjoten uusia haasteita
aloittelevien harrastajien ja jo kokeneiden
tuttujenkin kera. Asennoitumis ja ajatusmaailmaa on saanut hieman
uudelleen
muokata.
Vastuutaan ei saa unohtaa. Aina pitää olla
myös valmis auttamaan
ja näköjään vielä toisinaan lainaamaankin.
Hyviä ja turvallisia
sukelluksia P1- kurssilta
valmistuneille sukeltajille ja kiitoksia kouluttajille kärsivällisyydestä
assarikurssilaistakin
kohtaan. Tästä on hyvä
jatkaa kokemuksia ja
tarinoita rikkaampana
taas eteenpäin...
- Raimo
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(RRDC Goes to Holy Land: Lähikauppamurtoja ja miesten thongeja)

Teskti: Tero Tervala, Kuva: Raimo Nokelainen, Teemu,
Matti Inha Kekäläinen & Vesa Siren

RRDC:n
kesäleiri
Pyhämaalla 18-20.6.2010
Perjantai

Oli hippasen viileää,
mutta savusaunan löyPerjantaina, kun saa- lyt olivat juuri niin hyvät
vuin leiripaikalle, oli kuin savusaunalta voi
suurin osa väestä jo odottaakin.
paikalla. Majoituspaikat kuitenkin löytyi Lauantai
helposti, olisi sinne
enemmänkin
poruk- L a u a n t a i a a m u n a
kaa mahtunut. Perjan- päivä alkoi aamiaisella
taina ei ollut varsinais- kello 8. Ja oli muuten
ta sukellustoimintaa, hyvä aamiainen, siis
mutta
mahdollisuus ei mitään turhia gurlaitteiden säätämiseen meevirityksiä
vaan
oli, meren rannalla kun kunnon perussettiä.
oltiin. Loppuen lopuksi Ja hyvää oli. Porukka
ainoa joka uskaltautui vaikutti vireältä, illaitteita
testaamaan meisesti
perjantain
kohtuullisen koleassa vapaaohjelmassa oli
säässä, oli Kekäläisen itse kukin ottanut
Teemu. Uusi pullopak- huomioon lauantain
etti saatiin mitä ilmei- dyykit. Kun pääsimme
simmin
parempaan veneelle, odotti ikävä
tasapainoon. Tällä välin yllätys: Veneen mootoli jo laitettu valmiiksi tori
ei
suostunut
ruuan lisukkeita, pe- käynnistymään. Akkua
runoita ja riisiä ja sen koitettiin vaihtaa pariin
sellaista,
perjantaina otteeseen, mutta sitkun piti olla omat pi- tenkään kone ei suoshvit ja makkarat mu- tunut käynnistymään.
kana. Ruuan jälkeen oli Onneksi Sirenin Vesa
luvassa saunomista sa- (Venäläisen insinöörin
vusaunassa ja vapaata ottein) keksi koputelohjelmaa. Savusaunas- la kepillä starttia ja
ta pääsi sitten kokeile- relettä. Sillä se sitmaan meressä pluta- ten saatiin käyntiin
amista ilman välineitä. ja päästiin matkaan
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Leiri-isäntä Raimo.
Kuva: Teemu Kekäläinen

Kokoontuminen ennen louhokselle lähtöä.
Kuva: Raimo Nokelainen

ww

w
kohti hylkyä.
Hylky oli M/S Brita
Dan, vuonna 1964 Rauman edustalla karille
karahtanut rahtilaiva.
Veneen kerrottin olevan
kiinnitettynä nurinpäin
pohjassa makaavaan
keulaosaan,
vaikka
oikeasti köysi oli kiinni
kyljellään makaavassa
peräosassa. Tämä hieman sekoitti suunnistusta, mutta emme
kuitenkaan eksyneet.
Näkyvyys oli luokkaa 5m,maksimisyvyys
noin 16m, 8 astetta,
märkkärillä oli vähän
vilpoista. Hylky oli hieno erityisesti peräosa, josta näki vähän
muutakin kuin pelkkää
pohjaa. Nurinpäin olevasta keulasta ei juuri
muuta nähnyt. Jotkut
olivat bonganneet laivan nimenkin, minä
ja Teemu emme sitä
havainneet.
Loistava
P1 kohde, joskin melko
pitkälle kertasukelluksella tutkittu.

Lisää veteen menijöitä.
Kuva: Raimo Nokelainen

Akkuja Brita Danilla.
Kuva: Vesa Siren
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Ankkuriketjua.
Kuva: Vesa Siren

Sukellusten välillä oli
taas tarjolla erinomaista ruokaa, erityisesti ottaen huomioon
olosuhteet. Oltiinhan
kuitenkin
pienessä
paatissa merellä. Veneessä oli mukana uuni
ja aggrekaatti, erinomaista varustautumista. Ainakin uunin kantokotelohässäkkä
oli
neitsytmatkallaan, oli
kuulemma edellisenä
päivänä kasattu. Tuntui toimivan niinkuin
pitääkin. Toiset sukellukset ruuan päälle ja
takaisin maihin. Sää ei
oikein suosinut, vettä
tuli taivaalta ja oli aika
vilpoista. Tosin kuivapukuihmiset tuntuivat
olevan tyytyväisiä. Sirenin Noora jopa onnistui nukkumaan laivalla
säästä huolimatta, aika
hyvä suoritus.

ww
Murtokeikka
kauppaan
Kun päästiin maihin,
yhdellä jos toisellakin
tuntui olevan tarvetta
täydentää ”dekopullovarastoja”. Kello oli
kuitenkin sen verran
paljon, että kaupat oli
jo suljettu. Kuultiin että
kyläkaupan
omistaja
voi kyllä avata kaupan
ovea myöhemminkin
kunhan vaan pirauttaa
ensin. Kerrottiin että
15 minuutin päästä
kauppa on auki. Äkkiä
kyyti alle ja juomanhakuryhmä kaupalle.
Päästyämme kaupalle,
myyjäkin ilmaantui pikapuoliin, mutta totesi
että avaimet ja kännykkä on kassalla ja
väliovi on lukossa. Tätä
asiaa ei seurueemme
kauaa ihmetellyt vaan
oven
avausyritykset
alkoivat lähes välittömästi. Matkassa oli
mukana
lukkoseppä
Lauri Marjamäki ja
ovi saatiinkin hyvin
pian auki. Myyjääkään
tuntunut suuremmin
ihmetyttävän, vaikutti
lähinnä helpottuneelta. Näin saatiin paljon
kaivattua täydennystä
varastoihin. (Ja kaikki
meni ihan laillisesti, ostokset maksettiin eikä
kello ollut vielä ilta yhdeksää.)
Illan aikana oli vapaata
ohjelmaa, saunomista,
hyvää ruokaa ja tietenkin visailua. Kävin siinä sivussa pikaisen
kuivapukukurssinkin,
kiitos vaan Niemelän
Markolle. Illan visailun
aiheena oli paikallinen
murre sekä elokuva-/
TV-sarjamusiikki. Murresanoista ei jäänyt
muuta mieleen kuin
”pillunpaik” ja senkään
merkitystä en muista,
joku littana kala se
oli. Elokuva-/ TV-sar-

Brita Danin kaiteita.
Kuva: Vesa Siren
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Marko ottaa rennosti.
Kuva Raimo Nokelainen

Noora nukkuu.
Kuva Raimo

jamusiikki oli enemmän minun heiniä,
tästä johtuen voitin
visan
pääpalkinnon,
joka oli kesäleiriraportin kirjoitusnakki. Arvasin jo ennen palkintokuoren
avaamista,
että joku nakki sieltä
napsahtaa, sen verran
juonikkaalta tuo leiriisäntämme Nokelaisen
Raimo on aina vaikuttanut. Hieman odotin
että jotain pientä kivaa
olisi tullut siinä sivussa
lisäksi, on tämä kirjoittaminen kuitenkin niin
kauhea(n kiva) homma.
(Vink vink, seuraava
visajärjestäjä)
Sunnuntai
Sunnuntain herätystä
oli hieman siirretty
yhteistuumin
illalla,
eikä aamiaisen jälkeen
pidetty mitään turhaa
kiirettä. Koska leiripaikalle ei oltu enää tulossa takaisin, olihan siinä
jonkin verran kamojen
kasailua ja paikkojen
järjestämistä. Lopulta
kuitenkin kaikki oltiin

Pyörä louhoksen pohjassa.
Kuva: Matti Inha

saatu kasaan ja lähdettiin pitkässä karavaanissa
ajelemaan
kohti Helsinginrannan
louhosta. Louhoksella
syvyyttä maksimissaan
noin 23m, näkyvyys
luokkaa 8m, lämpötila
pohjalla viitisen astetta, ylempänä hieman enemmän. Veden
alla ei ollut paljonkaan
muuta nähtävää kuin
isoja
kivenjärkäleitä.

Oli siellä joku uponnut
ponttooniviritys ja Inhan Matti oli
löytänyt polkupyöränkin.
Vesan
kanssa
löysimme myös yllätykseksemme elävän
sammakon 16 metrin
syvyydestä. Muutamia
penetettävissä olevia
kivenkoloja siellä oli
myös, mutta annoimme niiden olla. Oli
muuten ihan loistava

paikka treenaamiseen,
olinhan ensimmäistä
kertaa
kuivapuvulla
sukeltamassa. Tuumasin jälkeenpäin ääneen:
”Voipi olla että en enää
märkkärillä
sukella”,
Vesa siihen sitten että:
”Ompa kumma homma”. Vielä louhoksellakin oli ruokaa tarjolla.
Todella hyvää palvelua,
etten sanoisi.

Louhos.
Kuva: Matti Inha
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Summa summarum
Aivan loistava kesäleiri! Kukaan ei hukkunut eikä ollut edes
läheltä piti –tilanteita.
Kokemäen
kovaväki
on selvästi järjestänyt
tällaisia
tapahtumia
ennenkin.
Erityisesti
ruokahuolto toimi erinomaisesti, erikoiskiitos siis kokeille Tero
Saloselle ja Mikko
Penttilälle.
Luonnollisesti kiitokset myös
muille mukana olleille
KKV:läisille, veneenkuljettajille sekä leiri-isännälle Raimolle. Unohtamatta
tietenkään
kaikkia leirillä olleita,
iso kiitos myös teille!
Tehän sen tunnelman
loitte.
Ai niin, ne miesten
thongit! Vesa oli jostain löytänyt halvalla
miesten thongeja ja jakoi niitä kaikille paikalla
oleville miehille. Kiitos!
Liekö Vesa kaivannut
lisää miehistä paljasta
pintaa
lauantai-illan
ratoksi. Näitä ei sitten
muuten syötetä seuran
”Thong suck masterille”! ?

Sukellusvanhin.
Kuva: Raimo Nokelainen

Tero Tervala

Valmistautumista.
Kuva: Matti Inha
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Sukeltajaesittely
Tämä uusi juttu sarja esittelee joka
numerossa aina yhden RRDC:laisen
sukeltajan. Tällä kertaa piinapenkkiin istuu
hallituksen puheenjohtaja Vesa Siren ja
vastailee kuumiin kysymyksiin seuraavasti:

Nimi?
Ikä?

Vesa Siren

43
Ammatti?
myyntipäällikkö
Luokitus?
OWD
Sukelluksia takana?
150
Koska aloitit sukeltamisen?
2007
Mistä sait ensimmäisen kipinän sukeltamiseen?
Jaques Custoun merten salaisuuksista
Muisto ekalta sukellukselta?
Kirkasta vettä, isoja kaloja, aurinkoa.
Vähän jännitti..
Paras sukellus kokemuksesi?
Taitaa olla Gustav Adolf tai sitten Chrysantin hylky. Tai sitten vaan nuo illat
sukellusten välissä..
Sukellus, jonka muistat lopun ikäsi?
Thaimaa ,Krabi , Shark point, 2 Leopardihaita kieppumassa edessä.
Oletko sukeltanut ulkomailla?
kyllä
Jos kyllä, niin missä?
Thaimaa, Turkki
Mitä aiot seuraavaksi saavuttaa sukeltamisessa?
P 2 kurssin...
Mistä haaveilet sukeltamisessa?
ennen kokemattomista paikoista.
Ja vielä lopuksi pari A vai B vaihtoehtokyssäriä:
Märkä- vai kuivapuku?
KUIVA
Hauki vai Hai?
aivan sama, hai
Jään alla vai koralliriutalla?
kumpi vaan käy
Veneestä vai rannasta?
vene.
Päivällä vai yöllä?
yö
Ilma vai Nitikka?
Molempi parempi, nitikka lisää mukavutta ja turvallisuutta.
Kalaa vai kanaa?
Laivalla kanaa..
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Norppa-asiaa

Hei!
Olen Annika Haapaniemi, 20-vuotias suurtalouskokki.
Tällä
hetkellä asustelen Tampereella Kaukajärvellä,
ja olen töissä Ideaparkin Liisan Leipomossa. Sukelluksen lisäksi
harrastan partiota, josta on yhdestoista vuosi jo meneillään, sekä
vapaa-aikana
pyrin
harrastamaan kuntosalia ja lenkkeilyä.
Olen harrastanut sukellusta
11-vuotiaasta
asti. Kävin ohjaajakurssin vuonna 2005, jonka
jälkeen olen aikalailla
ohjannut
“Muikku”

ryhmää eli 7-9- vuotiaita. Jatkan ryhmän
vastuuohjaajana myös
syksyllä, joten toivottavasti mukaan tulee
paljon uusia innokkaita
norppia.
Uusi Norppavastaava
Aloitan syksyllä seuramme uutena norppavastaavana.
Olemme myös menossa norppien kanssa
snorklaamaan
Kaukajärvelle elokuun aikana, kunhan löytyy
sopiva päivä. Ajankohdasta tulee lähempänä
lisätietoa.
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Aurinkoista kesänjatkoa kaikille! :)
Annika

Affenia.
Kuva: Anne Mäkiranta

Ruutanalammella
kuokkimassa
Pikkulinnut kertoivat, että
naapuriseuramme Nokian Urheilusukeltajat
olivat menossa viettämään aurinkoista
lauantaipäivää Ruutanalammelle
Talviaisiin. Niinpä rytmiryhmä, perhe
Mäkiranta, Mannilan Juha, Niemelän
Marko sekä Jani Pajarinen, keräsi
kimpsut ja kampsut ja lähti kuokkimaan
paikalle, saattaisihan sieltä saada vaikka
grillimakkaraa sukellusseuran lisäksi.
Teskti: Anne Mäkiranta, Kuva: Anne Mäkiranta

Matkaan...
Ruutanalampi on unelmakohde helteisen
kesäpäivän
viettoon.
Vesi on kirkasta ja lämmintä, rannasta löytyy
nuotiopaikka ja paikka
sopii niin uimareille
Minna ja vapaasukeltaja.
Kuva: Anne Mäkiranta
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kuin
sukeltajillekin.
Sukeltajien on helppo
päästä veteen, auton
saa hyvin lähelle rantaa ja lammesta löytyy
paljon mielenkiintoista
katseltavaa. Lammen
rantoja
reunustavat
kaatuneet puut, joiden
lomassa on hauskaa
pujotella ahvenparvien
kummastellessa
hieman etäämpää. Kes-

keltä lampea taas löytyy se perinteisempi
suomalaisten järvien
ominaisuus, eli mutaa.
Ja oikeastaan mitään
muuta siellä ei olekaan.
Syvyyttä
lammessa
on maksimissaan n.
13 metriä. Näkyvyys
on aina hyvä, siis jos
et satu aloittelevien
sukeltajien käyttämälle
reitille.
19 astetta pohjassa
Kun saavuimme paikalle, syöksyivät Marko
ja Jani pinnan alle tekemään muutamia Janilta
uupuvia peruskurssin
suorituksia. Minä, Reima ja Elli jäimme rannalle turisemaan ja heiluttelemaan varpaita
rantaveteen. Pinnalla
hikoilevat kuivapukusukeltajat naurattivat,
kun kasvojen punakka
väri ei juuri muuttunut sukelluksen aikana.
3-4 metrin syvyydessä
lämpötila ei laskenut
kuin 19 asteeseen.
Sukellusten
välillä
poltimme
nuotiossa
makkaraa. Polttopuut
muuten
kannattaa
ottaa itse mukaan
jos grillaaminen on
haaveena.
Toisella
sukelluksella Reiman
ja Janin jatkaessa kurssisukelluksia,
Marko
ja Juha uskaltautuivat
märkäpukuun ja pinnan alle ilman laitteita.
Hauskaa
kuulemma
oli ja juuri sopivan vilpoista. Pitää ensikerralla vissiin kokeilla, että
mahtuisiko sitä vielä
itse omaan märkäpukuunsa.
Anne

Jani lähdössä peruskurssin sukellukselle
Kuva: Anne Mäkiranta
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