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Päätoimittaja
tässä moi!

Pimeää, loskaa maassa,
vettä sataa, pirun kylmä,
eikä ulos ei huvittaisi mennä. Hirveä kiire painanut
koko syksyn Suomeen
palattuani ja näin ollen
O-Rengas päässyt pahasti
viipymään. Tässä tämä nyt
kuitenkin kaikessa tuoreudessaa on!Kesä on jo
ohitse, mutta vaikka sukelluskausi jatkuu edelleenkin, veteen en ole hetkeen

päässyt, vaan istunpa
läppäri sylissäni neljän
seinän sisällä ja kirjoitan
päätoimittajan palstaa ORenkaaseen. Vuorossa siis
päätoimittajan jorinat.
Puoli vuotta RRDC:ssa on
kulunut nopeasti mielenkiintoisissa merkeissä.
Sukelluksia ihan kivasti
takana, mutta siltikään en
ole ihan täysin päässyt
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sinuiksi kuivapuvun kanssa. Kolmi-millinen märkkäri
tuntuu kuitenkin niin paljon joustavammalta ja notkeammalta päällä ja sen
olemassa olon melkin jopa
onnistuu unohtamaan 12
metristä valkohaita silmiin
tuijottaessaan. Kuluneen
puolen vuoden aikana on
ehtinyt tapahtumaan paljon kivaakin. Kävin Thaimaassa hakemassa uusia
sukelluspätevyyksiä, mistä
myöhemmin lehdessä
enempi juttua reissukertomuksen muodossa. Koska viime kesän Thaimaan
reissu päättyi hieman
ikävästi, “joudun” matkustamaan tammikuuksi saarelle takaisin suorittamaan
kurssini loppuun. Talvella
siis tulossa jatko-osaa dive
master koulutuksestani.
Tässä lehdessä muuten
muitakin mielenkiintoisia
reissukertomuksia. Ei muuta kuin, että nauttikaa!
Ainiin! Pahoittelen taas
kirotusvihreitäni, sekä
välillä suorastaan erikoista
tavutusta. Tää mun kone ei
vaan osaa Suomea.

N

aisten vuoro

Teksti: Anne, Kuva: Hansu

Naiset
matkaavat
läpi
etelä-Suomen ja pysähtyvät Lohjan Suurniemen
saunan lauteille ja Ojamon
kaivoslammelle kuuntelemaan koskettavia elämäntarinoita
sukeltamisesta,
rakkaudesta, kuolemasta,
syntymästä, ystävyydestä
– elämästä. Sukelluksilla
nähdään kaikessa yksinkertaisuudessaan
maisemat, luolat, tontut ja sukeltajanaiset lähes maagisina
kuvina. Sukeltaja-naisten
läsnäolo sekä sukellusten syvyys ja vaativuus
ovat lähes sillä rajalla, että
pystyykö niitä enää ymmärtämään. Veden alla
paljastuu naisen sielun
poikkeuksellisen
läheltä
kaikessa alastomuudessaan
ja muodostaa runollisen
muotokuvan
suomalaisesta sukeltavasta naisesta.
Naisten vuoro on runollinen sukellus Ojamon
kaivokseen. Se on matka,
joka vie meidät 28-tason
alueelle, kiskoille, pystykuiluille ja suuriin hallimaisiin
helmiin, ja avolouhoksen kohokohtien äärelle,
tonttuluolaan,
hiljaiseen
metsään, sukellusveneeseen, antaen suomalaisen
sukeltaja-naisen katsoa ni-

Suomalaiset naiset pukeutuvat mustaan
kuivapukuun ja sukeltavat suoraan
sydämestään. Kuluneiden ja vuotavien
sukelluspukujen suojassa suomalaiset naiset
puhdistautuvat sekä fyysisesti että henkisesti
pulahtamalla hyiseen Ojamon kaivoslampeen.
itä omin silmin huurteisen vasta ja kotona kokkaavastai vettä vuotavan maskin ta ja siivoavasta naisesta
läpi. Sukellukset päivittävät on
saanut
haastajan.
kuvan aikalaisnaisistamme.
Kliseinen kuva lapsia hoita-

Perusiedot:

Suomenkielinen nimi:
NAISTEN VUORO
Ohjaus:
Anne Mäkiranta, Seppo Torvinen (Ojamo key keeper)
Sukeltajat:
Anne Mäkiranta, Seppo Torvinen, Kati Niemelä (deco master), Matleena Piesala, Hannele
Niemistö, Laura Oikari (support master), The Tuplapullot
Tuotantovuosi:
2010
Tuotantomaa:
Suomi
Genre:
Penetys, Dekoilu, Huvitus
Käsikirjoittaja:
Anne Mäkiranta
Ensi-ilta:
22.-24.10.2010
Ikäraja:
P2, AOWD tai vastaava
Kesto:
(lähde: http://www.nordiskfilm.fi/valkokangas/minisite.php?id=2115)
max 100 min. 28m
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Ensilumileiri
29.10-31.10.2010
Teksti: Verneri, Kuvat: Vesa Siren

Perjantaina töiden jälkeen ihan oikea kreikkalainen!
otimme
suunnan
kohti
Merikarviaa. Tarkoituksena
oli lähteä lauantaina merelle
sukeltamaan ja olisi perjantainakin saanut tehdä biodyykin

Nukkumaan porukka alkoi lähteä noin 12 aikaan.

Lauantaina herätys oli hie-

man kahdeksan jälkeen, aamupalaksi puuroa,
leipää,
kahvia
ja paljon
muuta.
Laivan
kapteeni
tuli
käymään
mökillä ja
sanoi että
kyllä hän
voi meidät viedä
k o ht e e l l e
ja veteenMiika
kin päästään, mutta ylösKuva: Vesa Siren
pääseminen tulisi olemaan
jos olisi halunnut. Perjantai vaikeaa. Täten teimme yhillan vietimme saunoen ja dessä päätöksen ettemme
viettäen aikaa yhdessä. Kävi
mökeillä myös pari paikallista kertomassa lauantain
suunnitelmaa, yksi heistä oli

Saha
Kuva: Vesa Siren
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Maukka
Kuva: Vesa Siren

lähde merelle taistelemaan
luontoa vastaan. Paikallisilta
saimme kuitenkin hyvin tietämystä lähikohteista ja lähdimme lauantaina Närpiöön
louhokselle
sukeltamaan.

Louhoksella oli noin 10 met-

riä syvää ja näkyvyys oli ihan
hyvä noin viisi metriä. Osa
porukasta osasi suunnistaa
hienosti, toiset taas tuntuivat
sekoittavan pohjoisen ja etelän. Sukelluspaikkana louhos
oli hyvä, vaikkakin hieman
matala. Louhokseen on heitetty jonkin verran romua
ja se on täynnä kiviä. Löytyy
louhoksesta myöskin
pari sukeltajan mentävää koloakin, tai
ainakin kuulin niin.
Pohjassa oli myös
ahvenia ja rautaa,
Unohtamatta sahaa!
Meri olisi ollut parempi kohteiltaan,
mutta haastavampi
perheellisille. Emme
myöskään olisi olleet muiden aktiviteettien seurassa
jo hyvissä ajoin jos
olisimme lähteneet
merelle sukeltamaan.
Olimme
takaisin
mökeillä jo ennen kello viittä. Tästä eteenpäin lähinnä
nautimme hyvästä seurasta,
ruoasta ja juomista. Porukkaa
alkoi valua nukkumaan jostain puolenyön paikkeilta,
viimeiset lähtivät kuulemma kellojen siirron aikaan.

Sunnuntaina

olisi
ollut
mahdollista sukeltaa rannasta, mutta halukkaita
tähän ei jostain syystä löytynyt. Kotiin pääsimme
lähtemään hyvissä ajoin.
Reissu oli hyvin järjestetty ja
seura oli hyvää, ellei parasta.
Sinappi oli jäänyt kaupan hyllylle, mutta onneksi sitäkin
löytyi. Olosuhteet ovat mitkä
ovat eikä niille voi mitään.

PIKKUJOULUT
4.12.2010 klo 18:00 alkaen.
Hämpin Kattosaunalla
Hämeenkatu 24 (ovessa summeri, www.kattosauna.com)
Ilmoittautumiset 1.12.2010 mennessä: mara (at) rrdc.fi.
Mainitse mahdollinen erityisruokavalio !!
Ja mukaan perinteisesti omat glögit ja pikku pikkujoululahja.. o:-)
Saunassakin saa käydä, joten omat pyyhkeet lienee suotavia..
Seura on perinteisesti halunnut kannustaa sukeltamaan.
Yksi tapa tähän on ollut palkita arvonnalla pikkujouluissa joitakin vuoden aikana
yli 50 kertaa sukeltaneita.
Päästäksesi mukaan tähän arvontaan, tulee sinun olla sukeltanut pikkujouluihin
mennessä tänä vuonna vähintään 50 kertaa ja ilmoittaa tämä sukellusmääräsi Markolle (N) pikkujoulupäivään mennessä (marko @ rrdc.fi). Vielä ehtii vesiin!

Jäsenrekisterin ylläpitäjä tiedottaa:
Jäsenet, ilmoittakaa (sähköposti-)osoitteen
muutoksenne!
Seuratkaa sähköpostianne erityisen tarkkaan
joulukuussa, sillä jäsenmaksuista 2011 ilmoitetaan seuran sähköpostilistalla sekä seuran kotisivuilla joulukuun 2010 aikana.
Mikäli et saa sähköpostia, tarkoittaa se että sähköpostisosoitteesi on voitu poistaa toimimattomana (palautunutta postia) tai se on muuten
vaan virheellinen tai vanhentunut. Ota silloin
yhteys seuran rahastonhoitajaan, jotta toimiva
sähköpostiosoite voidaan tallentaa. Kotisivuilta
tieto jäsenmaksuista 2011 löytyy vuoden loppuun mennessä.
Tiedon osoitteenmuutoksesta voi lähettää ensisijaisesti sähköpostilla: mara (at)rrdc.fi taiviimekädessä tekstiviestillä: 0400-837214.
Töitä häiritsevän liiallisen puheluruuhkan välttämiseksi toivon välttämään puheluita jos vaan
suinkin mahdollista
- Kiitos.
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Puheenjohtajalta
Teksti: Vesa Siren, Kuva: Vesa Siren

Merellä, louhoksissa ja
järvissä.

Kulunut kausi , vai pitäisikö
sanoa kuluva kausi on ollut
hieno, noin niin kuin sukelluksenkin osalta. Itse olen
päässyt veteen yli 50 kertaa.
Jotkut innokkaat ovat sukeltaneet varmasti enemmänkin. Toiset taas harvemmalti.
Määriä tärkeämpänä pidän
kuitenkin sitä kokemusten
määrää joka on taas päätä
täyttänyt, kivassa porukassa
on mukava tehdä sukellusreissuja olivatpa ne sitten
viikon, viikonlopun tai vaikka
vain yhden sukelluksen mittaisia. Joten koetetaanpa
pitää seura toimivana ja
järjestetään.

Reissuja , yhteisiä ja
omia.

Seuran tilanne on muutenkin
mukava, uusia jäseniä tulee
tasaisesti mukaan toimintaan ja toivotaan että kaikki löytävät seurasta oman
paikkansa, uudet jäsenet
olkaa aktiivisia ja hakeutukaa mukaan toimintaan.
Siteeratakseni yhtä aktiivia,
Miksi jättää hyvä riski ottamatta? Voi löytyä ihan
mahtavia haasteita seuratoiminnassa. Niin ja siten
ikävämpi puoli. Kalustoosasto on keventynyt
huomattavasti, eli lyijyä on
kadonnut painojen muodossa, tosin todennäköisesti va-

hingossa, joidenkin vöille on
unohtunut joitakin (luetaan
useita) seuran lyijypainoja.
palauttakaa kammiolle niin
taakka ( vyöllä) kevenee.
Seuran toinen iso kompressori on huollossa kammiolla
ja koetetaan saada iskuun
heti kun saadaan päätös
mitä kaikkea uusitaan.
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Näillä mietteillä. Muistakaa
syyskokous ja pikkujoulut
sekä Diversnight tapahtuma.

Zenobia

tuo ruotsalaisen hylkyteollisuuden lahja maailman sukeltajille
Teksti: Anne Mäkiranta, Kuvat: Anne Mäkiranta

Lähtökohdat
Miten yhdistetään loma,
vauva ja (tekniikka)sukeltaminen?
Ongelmahan on lähinnä se,
että pientä vauvaa tai lasta
ei pysty jättämään yksikseen
ollenkaan - eli joudumme
sukeltamaan erikseen (tällä
kertaa emme voineet käyttää
isoäiti -korttia). Kaupalliset
yrittäjät näyttävät tarjoavan
lähinnä ryhmän mukana
tehtäviä suoranoususukelluksia max. XX m syvyyteen.
Näihin tietysti pääsee helposti mukaan, mutta kun
olemme kerta sortuneet ns.
pimeälle puolelle, niin sitten olemme. Eli halusimme
hieman privaatimpaa pal-

velua. Nettihaulla löysimme
Peterin ja hänen firmansa.
Saamamme sähköpostivastaus oli selkeästi osuvampaa

kuin normaalit ”meidän
kautta onnistuvat hauskat
sukelluskokeilut ja parin
päivän mittaiset peruskurssit
joiden huipentumana on
ihan oikea sukellus uuteen
jännittävään elementtiin…”. Ei
tuossakaan oikeasti mitään
pahaa ole, mutta ei vain ollut
se mitä etsimme. Eli tässä on
yksi tarina, miten nuo kolme
em. elementtiä saatiin yhdistettyä mielestämme melko
onnistuneesti.

Ensimmäinen päivä
Kyproksella
Reima totesi nuoruutensa
olevan virallisesti ohi, kun
vetäisi huoneiston ikkunaverhot auki aamulla ja
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katselin lapsiperheiden
valtaaman apartementoksen sisäpihan uimaallasta. ”Enköhän minä jo
loppuviikosta riitele ihan
luontevasti parhaista lepotuoleista”. Hänen herkkä
hetkensä kuitenkin keskeytettiin tylysti ja lähdimme
tapaamaan sukellusopastamme Peteriä ja hänen
Scubatech –firmaansa.

pääsi hän heti parhaaseen
luottamuskategoriaan.
Jostain syystä Peter piti
aina sormiaan ristissä kun
starttasi autoaan. Hänen
autonsa kävi kirjaimellisesti
pyhällä hengellä.

Liikkeeseen päästyämme
selvisi, että kaveri oikeasti
keskittyy vain olennaiseen.
Liike oli suhteellisen pieni
eikä mitenkään erityisen
Peter haki meidät ajoneu- pramea. Hyllyiltä oli turha
volla, joka oli optimoitu
etsiä myynnissä olevia
pullojen kuskaamiseen
maskeja tai märkäpukuja,
huonoilla rantateillä eli
mutta esimerkiksi räpylänmaastokelpoisella lava-au- remmien tilalle vaihdettatolla. On olemassa sanon- vat jouset kyllä oli tarjolla.
ta, että ”älä luota kaveriin, Takahuoneesta löytyi
jolla on kiiltävät varusteet”. kompressori sekä pitkä rivi
Nähtyämme Peterin auton erikokoisia tupla- ja sink-
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ku- ja dekopulloja. Happija heliumputelit löytyivät
myös – eli ”mitä tahansa
seosta” vain sattuisimme
haluamaan. Helium on
Kyproksella vielä hirvittävän paljon arvokkaampaa
kuin suomessa, että se
hieman rajoittaa avoimen
kierron laitteella sukeltavien revittelyä. No olisihan
tuolta Megalodon –rebeen
saanut kurssinkin jos olisi
pyytänyt.
Korttimme tarkistettiin ja
lähinnä tutustuimme toisiimme. Seuraavan päivän
tsekkisukelluksen koreografia lyötiin lukkoon ennen
kuin saimme kyydin takaisin hotellille. Tsekkisukellus

on tällaisessa tilanteessa
melko tärkeä. Veden alla
ei ole ketään tuttua paria
– ainoastaan opas. Joten
luotto pitää olla kohdallaan molemmin puolin.
Varsinkin nyt kun omia
kamoja ei ollut mukana
kuin maskit, mittarit, valot
ja räpylät. Märkäpuvutkin
käytiin lainaamassa jostain yhteistyöliikkeestä.
Kova selkälevy, wignssi ja
tupla-12 putelit pitkine
letkuineen näyttivät regun
merkkiä myöten hyvinkin
kotoisilta.

Ensimmäiset dyykit tsekki
Tsekkisukellus heitettiin
helpossa rantavedessä.
Selkeästi Peter yritti arvioida samalla kaasunkulutustamme, että millä laitteella
itse lähtisi. Eli kaivaako
reben kaapista vai pärjäisikö ihan tuplilla. Molemmat
tekivät siis helpon sukelluksen ja kokeilivat, että
kaikki varusteet toimivat
moitteettomasti. Reima
antoi oman sukelluksensa
jälkeen palautetta, että
pääregu puhaltaa aavistuksen ja dekopullon regun
letku on liian lyhyt, joten
minä lähdin omalle tsekille
heti perään ja regu oli jo
säädetty tuossa välissä.

ta ja sitä peittävää kasvustoa n.30 metrin syvyyteen,
jossa käännyimme niin
sanotun slalom rinteen
kohdalla. Tämä hiekkarinne
erottuu selvästi muusta
Tsekkisukellus sukellettiin
pohjan kasvustosta ja
Konnos Bay nimisessä
jatkuu vähän vajaan 60
paikassa Protaraksen
metrin syvyyteen saakka.
eteläpuolella olevalla
Tässä kohtaa käännyimme
rannalla. Auto jätettiin
takaisin ja seurasimme
lähelle kuivaluolaa, nimeltä rantaa loivenevasti ylösCyclop’s Cave. Ranta oli
päin. Sukelluksella näki
kallioinen ja kohtuu jyrkkä. paljon kaloja, muutaman
Kävelimme kapeaa polkua ison mureenan ja jonkin
alas rantaan ja hyppäsim- verran kasvillisuutta. Esim.
me veteen. Sukelluksella
Egyprin punaiseen meseurasimme rannan kallioi- reen verrattuna paikka oli
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huomattavasti karumpi,
mutta mielestämme ihan
ok. Emmehän me mitään
biodyykki-ihmettä olleet
tulleet hakemaankaan.
Totesimme lopuksi kamojen ja suunnitelmien
olevan ok. Joten pistimme
lukkoon tulevat Zenobian
sukellukset. Reima lähtisi
veteen seuraavana aamuna
ja meikäläinen sitten seuraavana.

liikkuvat. Kannella olivat
Reima ja Peter, 2 tekkihemmoa, sekä ainakin 20
venäläistä hupisukeltajaa.
Heitä oli välillä todella hupi
katsella. Reima itseasiassa
pääsi yhden kanssa oikein
läheiseenkin kontaktiin,
kun Reima toimi ystävällisesti istuinalustana dekoillessaan parissa metrissä :D

Dyykit Zenobialla
Molempina aamuina the
pick-up nouti meidät hotellilta kello 8. Larnakaan,
jonka edustalle hylky
oli uponnut, oli noin
puolen tunnin ajomatka Pernerasta. Larnakan
satamasta hylylle päästiin

Heti kohteelle päästyämme hyppäsimme veteen ja
lähdimme tsekin jälkeen
laskeutumaan kohti hylkyä. Jätimme dekopullot
hylyn korkeimpiin osiin
n. 17m syvyyteen (kaasuna EAN50). Hylky on
siis täysin kyljellään, joten
dekopullot jäivät laivan
styyrpuurin puoleiselle
kyljelle. Tästä jatkoimme
hylyn kylkeä pitkin laivan
perään, josta löysimme
potkurit. Ylemmän potkurin kohdalta ei ollut mitään
vaikeuksia nähdä n. 42m
syvyydessä makaavaa toista potkuria. Tämän jälkeen
kiersimme hylyn perässä
olevat lastaussillat ja tulimme laivan ensimmäiselle
autokannelle, joka oli täynnä rekkoja. Osa rekoista
roikkui vielä kiinni autokannessa, mutta suurin
osa rekoista oli tipahtanut
pohjalle. Kuulemma aikaa myöden yhä useampi
rekka oli irronnut autokannen kiinnikkeistä ja tipveneellä. Peterillä itsellään punut pohjan tuntumaan.
ei ole venettä vaan hän
Kyydissä näytti olleen
käyttää yhteistyökumpainakin kananmunia, joista
paneiden veneitä. Reima
osa oli edelleen ehjänä
pääsi isomman turistirysän pohjalla, lehmiä, lehmän
kyytiin kun meikäläinen
luita oli yhden rekan kyypääsi kulkemaan vähän
dissä edelleen, piirakoita
privaatimmalla botskilla.
(?), yhden rekan kyljessä
Reima totesi konkreettises- luki PIE, jääkaappeja ja palti, missä suuret voluumit
jon muuta roinaa. Rekkoja
sukelluspuolella saarella
oli siis kymmeniä ja oli-
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sivatkohan olleet Volvoja
merkiltään ;) Jatkoimme
autokannella hylyn sisälle saakka. Tuli todella
omituinen tunne. Pimeys
tuntui todella kotoisalta,
kuin Ojamon tunneleita
olisi kolunnut. Oli pimeää
ja näkyvyys oli erittäin
hyvä. Oudoksi tilanteen
teki sen, että märkäpuku
päällä, mutta kylmä ei ole.
Lämpötila oli minimissään 24 asteen paikkeilla.
Pinnassa lämpötila nousi
jopa 29 asteeseen.

Palasimme tämän jälkeen
hieman takaisinpäin ja
kävimme kurkistamassa
laivan kanttiiniin. Kanttiini
tuntui hassulta, sillä sehän oli aivan kyljellään.
Punainen skottiruutuinen
matto oli lähtenyt rullautumaan ylhäältä alaspäin.
Kanttiinissa oli nähtävissä
myös kaljahanat tiskillä.
Hieman tiskin yläpuolelta
lähti käytävä asuintiloihin,
joista löytyi ehjä lavuaari
ja wc-pytty. Tarkemmin
asuintiloja emme päässeet
tarkistamaan, sillä valtavia
Palasimme hylyn ulkopaneeleja oli irtoillut seipuolelle ja seurasimme
nistä ja katoista, jotka saatlaivan kantta pitkin juurikin taisivat siis romahtaa sulaivan puolessa välissä
keltajan päälle. Muutamia
aivan laivan keulaan saak- onnettomuuksia hylyllä
ka. Keulasta löytyi laivan
oli aiempina vuosina jo
keulabulb seka ankkuri.
sattunutkin. Pääsimme
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kuitenkin kurkistamaan
vielä yhden pystykuilun
joka lähti laivan hylyn
päältä ja meni ensimmäiselle autokannelle, jossa
olimme alussa käyneetkin.
Lisäksi kävimme yhdessä
huoneessa, jossa oli aivan
ehjä todella iso maalaus.
Paikalliset sanoivatkin sitä
kipparin hytin taideteokseksi.
Jatkoimme matkaa hieman ylemmäksi takaisin
autokannelle. Kyljen
tuntumassa makasi yksi
pelastusalus, joka oli aivan
ehjä. Lopuksi päädyimme laivan kyljelle, johon
olimme jättäneet dekopullomme. Klippasimme
pullot kyytiin ja jatkoimme
nousuköydelle. Laivalla on

useita kiinteitä nousuköysiä, joita pitkin oli todella
helppo nousta ja dekoilla.
Virtaakaan ei juuri ollut
ja lämpöinen vesi tuntui
mukavalta sukelluksen
päätteeksi. Pintaan päästyämme sekä Reiman että
minun kokonaisajaksi tuli
hieman reilu 90 minuuttia. Kiipesimme takaisin
veneeseen, söimme eväät
muita sukeltajia odotellessa ja ajoimme tämän
jälkeen takaisin rantaan.
Pakkasimme kamat takaisin autoon ja huristelimme
takaisin hotellille.

Peteriltä sukelluskeskuksen
paidat muistoksi, jotka hän
kiikutti meille hotellille
saakka. Loppuun hän vain
totesi, että kun seuraavan
kerran päädymme samalle
saarelle, saamme lähteä
sukeltamaan omin päin.
Ja kuulemma saattaisivat
vahtia Elliä sen aikaa kun
kävisimme sukeltamassa.
Kokonaisuudessaan reis-

su oli oikein onnistunut.
Sukelluskeskus oli oikea
unelma kuten itse sukelluksetkin. Voimme suositella! (tsekkaa boksista
tiedot sukelluskohteesta ja
keskuksesta)
(Kaikki kuvat on saatu sukelluskeskukselta, kuvaaja
Peter ja Shelley)

Faktat:

Loppulöpinät

Missä: Pernera, Kypros
Hotelli: Jacaranda Hotel
Sukelluskeskus: Scuba Tech Diving Centre,
http://www.scubatechdivers.com/, Peter Crane and
Shelley Patient
Heliumin hinta: 8 snt/l (uuh!)

Sukellusten jälkeen vietimme hieman normi
rantaelämää, tutustuimme tarkemmin lähikyliin
ja tsekkasimme biitsit.
Saimme vielä tilattua

Nimi: Ms Zenobia
Valmistus vuosi: 1979
Valmistus paikka: Ruåtti
Alus: Ro-ro rahtialus, 172m pitkä
Upposi: 7.6.1980 Larnakan edustalle, oli neitsytmatkallaan Syyriaan.
Makaa vasemmalla kyljellään 42m syvyydessä. Pintarakenteet n.
17m syvyydessä.
Näkyvyys: erinomainen n. 20-50m

Faktat sukelluskohteesta:

14

Erilainen
kammiokeikka
Teksti: Vesa Siren, Kuvat: Vesa Siren

Orbiit matalat reissun jälkeen keinutti kumman kivasti, joka askeleella
tuntui että maa häipyy alta ja vasen
korva tuntui oudon utuiselta. kaikki
sukellukset olivat onnistuneet mainiosti, nesteytetty oli.. mitään outoja
ei profiileissa ollut ja maksimi syvyyskin koko viikonlopulle oli alta 30 m.
Kun kolmatta päivää keikutti niin
päätin mennä lääkärille. (Olisikohan
pitänyt toimia nopeammin) . Varasin
ajan terveystalosta koska tiesin
Tampereen tällä hetkellä ainoan painekammion sijaitsevan siellä. Ensin
lääkäri tutki ja testaili korvia, jonka
jälkeen otettiin kuulotesti, Ei oikeastaan mitään ihmeellistä ilmennyt
vieläkään.
Lääkäri kuitenkin soitti
toiselle joka itsekin sukeltaa ja on siis
perehtynyt sukelluslääketieteeseen.

Diagnoosi:
Välikorvan
sukeltajantauti.
Hoito:
seuraavana
päivänä
ylipainehoitoa.
Onko vakuutus? Soitto Danille Italiaan,
sain toisen numeron, toisesta numerosta toinen numero, se ensimmäinen.
Siinä vaiheessa sain avauduttua, osin
Suomeksi ja Englaniksi ja varmaan vähän Italiaksikin… Kerroin että seuraavaksi minä en soita vaan he soittavat,
ja kohta soitto tulikin, alun ”virhekäsitys” johtui Heidän
mokastaan joka
teki minusta 2
päivää vanhemman , olivat siis
latoneet koneellensa
väärän
syntymä
ajan.
Homma
pyörähti
kuitenkin
nopeasti ja kammio lupa tuli.
Seuraavana amupäivästä
sitten
keikuttelin vaihtamaan vaatteita,
kipinöimättömiin
vaatteisiin pukeutuessa tuli mieleen intin niin muodikkaat vaatteet. kammioon mukaan sai
juomaa ja luettavaa joten nyt minulla
on tietoa mihin kaikkiin
vaivoihin sieltä apua
saa. Maski naamalle
happea peliin ja pudotus 18m paikkeille. välillä hoitsu kyseli onko
kaikki ok ja kaikki oli. Ei
kehtaa tässä myöntää
että ihmettelin kuinka
raskasta siitä kuonokopasta oli vetää happea . ennen kuin tajusi
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että oli ruuvannut sen säätöruuvin
juurikin väärään päähän. No helpotti
kun sai hapen virtaamaan kunnolla.
Ihmeellinen havainto tuli siitä että kipeytynyt lapaluun seutu ei ollut ollenkaan kipeä paineen alla. Oikeastaan
mitään muuta havaittavaa seurausta
en huomannut. kun aikaa oli mennyt 90 min olinkin jo sitten 10 m
”pinnasta” 120 min 6 metriä 2 tuntia
29 min on tällä hetkellä meikäläisen
pisin ja kuivin sukellus… maksimmi
syvyys 18,9m ja keskisyvyys 12,8m .
Auttoiko se? Kun kävelin pois
kammiolta ei heitättänyt - mutta.
Ilmeisesti koko homman laittoi liikkeelle
jumittunut
olkapäänseutu
joka esti verenkiertoa tasapaino-

elimeen. Suurimman avun sain kait
hieronnasta
sitten
myöhemmin.
Joten venytelkää ja pitäkää itsenne kunnossa vaikka hallin sukeltajavuoroilla,
puheenjohtajakin on ottanut kävelysauvat ainakin kahdesti lenkille mukaan!
Parin viikon sukelluskiellon jälkeen
( jota lapset valvoivat) onkin sitten ollut taas hienoa! Ja jälkitarkastuksessa
sain terveenpaperit.
Vesa Siren

Sukeltaja
Sukeltajaesittely on juttusarja,
missä esitellään joka numerossa
aina yksi seuramme sukeltaja. Tällä
kertaa kohteeksemme valittiin
välinevastaavamme, Mäkirannan Reima

hemmasta päästä... Orbiitviikolla Park Victoryllä. Vuosi
taisi olla 2002 tai 2003.
Meitä oli pieni tiivis porukka
ja olimme juuri läpäisseet
Norm.Ox.Trimix kurssin. Tuntui, että nyt olemme täysin
Teksti: Reima Mäkiranta, Kuva: Anne Mäkiranta
kuolemattomia ja voimme
sukeltaa mihin vain. Lähdimme poikien kanssa etsimään Parkin konehuonetta
- täysin väärästä paikasta.
Nimi?
Muisto ekalta sukellukselta?
Pienestä reiästä sisään ja
Reima Mäkiranta
Kouluttajana Taursun kursmuutaman pahan mokan
silla oli Ari Vorne. Minulla
jälkeen huomasin olevani
Ikä?
oli ranteessa pintapoiju,
eksynyt muista sekä linesta.
41,5 vuotta
jossa narua 14.5 m - tämä
Paha valintatilanne, jossa
vedettiin muistaakseni syedessäni oli kirkas käytävä
Ammatti?
vimmillään aikas suoraksi.
syvemmälle laivaan ja takaCFD specialist (eli teen tieto- Ari kiersi monttua reunan
na valtava synkkä silttipilvi
koneella simulointeja kaiken- puolella. Minä väliköyden
josta olin juuri tullut. Tyhmä
laisista virtauksista ja poltti- etäisyydellä enimmäkseen
kun oli, niin lähdin etsimään
mien liekeistä)
välivedessä - perusteluna oli
muistaakseni etten vain sotke uloskäyntiä sieltä kirkkaalta
alueelta - turhaan. Lopulta
Luokitus?
näkyvyyttä. Lamput oli mitä
etsin käsikopelolla itseni pilM2, technical cave diver,
oli, joten käytännössä näin
ven läpi ulos laivasta yrittätrimix diver, aida **, vapepa
koko reissulla ainoastaan
en muistella millaista reittiä
diver, L2 (ojamo)
välinarun välipallukan, joka
kellui vieressäni pimeydessä. olin kulkenut. Tämän jälkeen
taisimme hidastaa tahtia
Sukelluksia takana?
Sikasiistii!
aika paljon.
Tarkkaa tietoa ei valitettavasti ole. Veikkaan 700-800.
Paras sukellus kokemuksesi?
Oletko sukeltanut ulkomailla?
Kuulostaa ehkä vähän tylKyllä.
Koska aloitit sukeltamisen?
sältä, mutta parhaat kiksit
Peruskurssi alkoi syksyllä
saan, kun sukellusparini tai
Jos kyllä, niin missä?
-89 - tuolloin tulin manseen
-koko tiimi pelaa ns. hyvin
Norjassa useamman kerran.
opiskelemaan. Ekat avovedet yhteen eikä tule ihmeempiä
Egyptissä yhden viikon ja
seuraavana keväänä.
häröilyjä/sooloiluja. Yleensä
tämä tapahtuu juuri luolasu- Kyproksella pari dyykkiä.
Mistä sait ensimmäisen kipinän kelluksilla, koska kaikilla on
sukeltamiseen?
samantyyppinen asenne sekä Mitä aiot seuraavaksi saavuttaa
sukeltamisessa?
Eiköhän tuo punapipokoulutus.
Rebeä oon haaveillut jo monCousteau mahda olla suurin
ta vuotta. Aika ja/tai raha
syyllinen leffoinensa.
Sukellus, jonka muistat lopun
on toistaiseksi ollut pahasti
ikäsi?
esteenä. Notta jos sen jollain
No tämä on ehkä siitä paaikataululla saisi laitettua.
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aesittely
Mistä haaveilet sukeltamisessa
Sukelluksesta johonkin luonnonluolaan, jossa on stalagtiittejä/miittejä.
Märkä- vai kuivapuku?
Kuivapuku. Lisäksi herkästi
tulehtuvat korvat tahtovat
kuivahupun.
Hauki vai Hai?
Hauki - sitä pitää päästä
lähemmäksi, että sen pystyy
näkemään.
Jään alla vai koralliriutalla?
Jään alla.
Veneestä vai rannasta?
veneestä.
Päivällä vai yöllä?
Pinnalla päivällä, mutta pinnan alla yöllä.
Ilma vai Nitikka?
Nitikka.
Kalaa vai kanaa?
Molemmat on pop.
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Mannerlaattojen välissä
Teksti: Anne Sankari, Kuvat: Anne Sankari

Kun pääsimme perille,
aloimme kiskoa kuivapukuja yllemme. Ilma oli
suhteellisen kylmä, vaikka aurinko paistoikin välillä. En tiedä olinko antanut
vahingossa väärät tiedot
vai mikä oli mennyt vikaan,
mutta minulle oli varattu liian iso miesten mallin
puku sekä irtohuppu, joka
ei meinannut edes pysyä
päässä. Onneksi sain vaihdettua hupun toisen snorklaajan kanssa ja puvunkin
saimme sopivaksi extravillasukkien ja teipin avulla. Ja sitten ei muuta kuin
pullo selkään ja menoksi.
Kun pääsimme halkeaman
reunaan, tunsin hienoista pettymystä: halkeama
näytti pinnalta katsottuna
mitättömältä puropahaselta. Mutta kun laskeuduimme rappusia pitkin uskomattoman
kirkkaaseen
veteen, näin mahtavan

Lauantaiaamuna 3.7.2010
ennen kahdeksaa minibussi kolisteli hakemaan minua
majapaikastani Skipholtkadulta läheltä Reykjavikin
keskustaa. Poimittuamme
vielä muutamia kyytiläisiä
suuntasimme vihdoin kohti
Thingvellir-kansallispuistoa
iloisen jännityksen vallitessa. Mukana oli seitsemän
sukeltajaa, kaksi snorklaa-

jaa ja kaksi opasta, Johannes ja David. Johannes ajoi,
ja David kertoi meille sukelluskohteestamme Silfrasta,
joka on halkeama PohjoisAmerikan ja Euraasian mannerlaatan välissä. Laatat
erkanevat toisistaan noin
2 cm vuodessa, joten halkeama kasvaa ajan myötä.
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ä – sukellus Islannissa
kanjonin, joka avautui veden alla. Muita odotellessani maistoin aikani kuluksi
ympärilläni olevaa jääkylmää vettä (noin 2°C), joka
olikin todella hyvää. David kertoi sen olevan jäätiköiden sulamisvettä, joka
suodattuu laavakivien läpi
virratessaan erittäin puhtaaksi. Pienen säätämisen
jälkeen kaikki oli valmista
ja pääsimme sukeltamaan.
Railo on kapea ja se muodostaa noin 18 metriä syviä
altaita. Välillä jouduimme
raahautumaan käsiemme
avulla puoliksi pinnalla pyrkiessämme altaasta toiseen.
Kaloja siellä ei juuri näkynyt, yhden turskan tai taimenen poikasen huomasin
jossain vaiheessa. Oppaat
ottivat meistä valokuvia ja
muutamassa kohdassa pakottivat myös mauttomiin
poseerauskuviin
ennen
kuin pääsimme etenemään.
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Halkeama päättyi hiekkaiseen rinteeseen, jota
kutsutaan
katedraaliksi.
Nousimme pitämään taukoa, ja muut joutuivat
vaihtamaan uudet pullot.
Huomasin paitani kastuneen, koska vesi oli päässyt
kaulasta sisään. Ongelma
ratkaistiin laittamalla kuminauha kaulaani kiristämään mansettia. Muitakin
pikku korjauksia jouduttiin
tekemään, mutta oppailla oli homma hallussa ja
kohta taas päästiin veteen.
Toisella sukelluksella pyörimme Silfran laguunissa,
joka on noin 120 metriä
halkaisijaltaan ja vain viitisen metriä syvä. Näkyvyys
oli huikea, yli sata metriä,
joten koko laguunin näki
kerralla kokonaan. Näkymä
oli uskomattoman kaunis
erivärisine heijastuksineen.
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Tuuli oli suhteellisen tyyni
sinä päivänä, joten peiliefekti näkyi hienosti pinnalla.
Muilla sukeltajilla, mukaan
lukien oppaat, tuntui vähän väliä olevan ongelmia:
joku riuhtoi jalat pinnassa,
toinen painui pohjaan niin
että hiekka vaan pöllysi. Itselläni kaikki sujui yllättävän
hienosti ottaen huomioon
väärän kokoisen pukuni.
Sukelluksen jälkeen sainkin
Johannekselta kehuja hyvästä nosteenhallinnastani.
Sukelluksen
päätteeksi
jouduimme uupuneina kävelemään todella pitkältä
tuntuvan matkan takaisin
autolle. Hytisten vaihdoimme vaatteita ja pakkasimme kamppeet peräkärryyn.
Samaan aikaan paikalle
saapui tanskalainen hurjapää, joka sukelsi pelkissä
uimahousuissa pää edellä
hyiseen veteen. Vaihdoimme merkitsevän katseen
norjalaisen Bjarnin kanssa,
kyllä ne tanskalaiset vaan
on hullua kansaa. Kello oli
noin neljä, kun saavuimme
takaisin Raykjavikiin. Sukellus maksoi noin 200€ ja jos
halusi oppaiden ottamat
valokuvat mukaansa, joutui
pulittamaan vielä 30€ päälle. Ei halpaa, mutta ehdottomasti sen arvoista!

21

KUTSU

Rauma-Repola Diving Club ry
Sääntömääräinen syyskokous 27.11.2010
Tampereen uintikeskus, Joukahaisenkatu 7,
kerhohuone 51, klo 11:10

Esityslista
1§
2§
3§
4§
5§
6§
7§
8§

9§
10 §
11 §
12 §

Kokouksen avaus
Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslistan hyväksyminen
Valitaan seuralle puheenjohtaja
Valitaan seuralle hallitus
Valitaan seuralle tilintarkastajat
Esitellään vuoden 2011 toimintasuunnitelma, päätetään
toimintasuunnitelman vahvistamisesta.
Esitetään vahvistettaviksi vuoden
2011 talousarvio
llmoitusasiat
Muut esille tulevat asiat
Kokouksen päättäminen

Kokouksessa kahvi ja munkkitarjoilu.
Tervetuloa!
Hallitus

Tervehdys
kouluttajarintamalta!
Vuosi lähenee loppuaan ja vedet
alkavat kylmenemään. Itseltäni on
tänäkin kesänä päässyt räpylät
kuivumaan aivan liian monta kertaa.
Tosin uutena juttuna tuli aloiteltua
tutustuminen vedenalaiseen
maailmaan ilman pulloja. Tämä
olikin tänä kesänä hyvä vaihtoehto
kuivapuvun kuumuuteen verrattuna
ja ylipäätään sukellus oli paljon
nopeampaa puuhaa ilman pullojen
täyttöjä ja varusteiden kanssa
puuhailua.
Kurssipuolella on tänä vuonna
ollut kovinkin hiljaista. Kouluttajien
jälkipolvi on pitänyt huolta, ettei
turhaa vapaa-aikaa ole jäänyt
ja lisäksi itsellä on mennyt pari
kuukautta vuodesta ulkomailla.
Reissut ovat tehneet kurssien
suunnittelun lähes mahdottomaksi,
kun niiden ajankohta on muuttunut
moneen kertaan. Näinä päivinä alkaa
uusi lähikouluttajakurssi ja sitä kautta
toivomme saavamme helpotusta
kouluttajapulaan.
Ensi vuotta ei vielä ole sen
kummemmin alettu suunnittelemaan,
mutta keväällä on jokatapauksessa
peruskurssi. Vielä tänä vuonna olisi
tarkoitus aloitella jatkokurssia, jolle
olisi kova tarve. Kurssi jatkuisi sitten
ensi keväällä. Jos tähän jatkokurssiin
on kiinnostusta, niin ottakaa yhteyttä.
Kurssi aikataulu lyödään lukkoon
lähipäivinä.
Myös tuolle lähikouluttajakurssille on
vielä mahdollista ehtiä mukaan, jos
kiinnostus on herännyt.
Marko
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Räpyläuintileiri ja Kuohuviinijuhlat
Turkissa 18.-25.9.2010
Tuula-Tours järjesti ikimuistoisen matkan Turkkiin, missä juhlistettiin RRDC:n räpyläuimareiden
jo kymmenen vuotta kestänyttä harrastusta uida
yli 100 km talven mittaan. Juhlat kestivät viikon,
mutta tokihan me uimmekin. Lämpöä riitti, ulkona päivisin 32 – 37 ˚C, vesi altaassa ja meressä
27 – 28 ˚C. Yölläkään lämpö ei laskenut alle 24 ˚C,
joten ilmastointia tarvittiin.
Teksti: Rinkiset ja Nevalaiset, Kuvat: Jari rinkinen ja Vesa Nevalainen

Mukana oli yhdeksän
innokasta räpyläuinnin
harrastajaa. Tuula ja Jari
Rinkinen, Anne ja Jari Paavilainen, Päivi ja Ari Kärkkäinen, Arja ja Vesa Neva-

Aamutreenit ovat alkamassa
Kuvat: Jari Rinkinen ja Vesa Nevalainen

lainen ja Risto Esala. Leirillä
aloitimme tämän kauden
111 km:n uintimatkan tavoittelun.
Vuonna 2000 päätimme,
että tavoitteemme on uida
100 km/vuosi ja siitä lähtien uintitavoite on noussut
joka vuosi yhdellä kilometrillä.
Matkakohteen ja hotellin
tärkeimpänä valintakriteerinä oli 50 metrin ulkoallas.
Toiveemme täyttävä ho-
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Uusia Robin Hoodeja koulutetaan
Kuvat: Jari Rinkinen ja Vesa Nevalainen

telli löytyi Turkin Belekistä.
Sirena Golf Hotelli oli varustettu 50 metrisellä kymmenrataisella altaalla ja
lasikaton alla oli myös 25
m:n uima-allas. Luonnollisesti kyseessä oli viiden
tähden all inclusive -hotelli, joka ylitti kaikki odotuksemme.
Ulkoallas oli meidän paikkamme, siellä polskutte-

Vesku katsoo venyttelyohjaajan liikemallia
Kuvat: Jari Rinkinen ja Vesa Nevalainen

Lounaan jälkeen vedettiin
lähes tunti lonkkaa ja sitten taas altaalle auringon
paisteeseen uimaan päivän
toinen harjoitus klo 15
alkaen.

Allasbaarissa odotellaan vesijumppaa päivän cocktaileja maistellen
Kuvat: Jari Rinkinen ja Vesa Nevalainen

limme innokkaina joka
aamu jo klo 8 alkaen – siis
ennen aamiaista. Aamiaisen jälkeen olikin jo kiire
palmujen alle nurmikolle
puolen tunnin venyttelyjumppaan. Tuskaisan ja
hikisen venyttelyn jälkeen
siirryimme viereiseen ja
erittäin puoleensa vetä-

vään allasbaariin nauttimaan päivän cocktailit.
Siinä sitten virkistyttyämme jumppaohjaaja tulikin
muistuttelemaan meitä
vesijumpan riemuista ja
kannustamaan mukaan.
Vesijumpasta tulikin osa
päiväohjelmaamme.
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Hotellimme ruokatarjoilu
oli runsasta ja monipuolista. Mukanamme oli toistaiseksi kansainvälisesti vähän arvostettu ravinto(la)
terapeutti Risto, joka
opasti ryhmää uimarille
sopivaan ruokavalioon.
Hänen joviaaleista neuvoistaan johtuen ryhmä
koki päivittäistä ahdistusta
ja on jo viikkoja koettanut
epätoivoisesti palautua
entisiin mittoihin. Yhteispainomme nousi viikossa
yli 20 kiloa tehokkaasta
liikunnasta huolimatta.
Uintikilometrejä kertyi
yhteensä 349 km ja keskimäärin noin 39 km /uimari,
mikä yllätti täydellisesti
sekä RRDC:n räpyläuintivastaavan että jokaisen itsensäkin. Parhaana päivänä
Jari R. ja Anne innostuivat
räpylöimään jopa 11 km.

Juhlaleirin teemaa mukaillen vietimme joka ilta yhdessä iloisia kuohuviinikutsuja juniorisviiteissämme.
Illallisen jälkeen tarjolla oli
hotellin järjestämää iltaohjelmaa.
Uinnin lisäksi viikkoon
mahtui monenlaisia muita elämyksiä. Turkkilainen sauna ja kipurajoilla
liikkunut urheiluhieronta
sekä vetovarjolento olivat
monille uusia kokemuksia.
Kokeilimme myös jousiammuntaa timmin kenialaisen
ohjaajan johdolla. Veskusta tuli viikon Robin Hood.
Skandinaaviseen tapaan
kylvetty turkkilainen sauna
herätti hotellin henkilökunnassa lievää hämmennystä.
Reissun positiivisimmaksi on valittu Ari. Hän loi
hyvää mieltä kaikille omalla iloisella olemuksellaan
ja aidolla innostuksellaan.
Reissu oli kaikkiaan erittäin
onnistunut ja hämmästyttävän liikunnallinen. Suunnittelemmekin jo uutta
uintileiriä ensi vuodelle.

Leirin järjestäjä Tuula vedettiin taivaalle
veneen perässä, kuten kukin vuorollaan
Kuvat: Jari Rinkinen ja Vesa Nevalainen
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Maailma pinnan molemmin
puolin Kilpikonnasaarella
Teksti: Hessu, Kuvat: Hessu

Koh Tao, Suomeksi Kilpikonnasaari, sijaitsee Siaminlahdella, Koh Samuin ja Full Moon bileistä tunnetun
Koh Phanganin pohjois puolella. Pieni, vain muutaman kilometrin kokoinen saari on reppumatkaajien
ja varsinkin sukeltajien suosiossa. Saarella toimii
mm. suomalainen sukellustoimisto Koh Tao Divers,
joka tarjoaa sukeltajille meren alaisien elämyksien
lisäksi myöskin sukelluskoulutusta. Tästä minä lähdin ottamaan selvää.

Ennakkovalmisteluja
Jos suunniteltu matkaaika aasiaan on alle viisi
vuotta, on se liian lyhyt.
Pelkästä Thaimaastakaan
ei meinaa saada kaikkea
irti vuodessa. Itse,
“margariinitehtaalla”
työssä käyvänä,
köyhänä graafikkona

jouduin tyytymään
vain työnantajani
hempeydessään
myöntämään kesälomaan,
jota sain onneksi
pidennettyä parilla viikolla
vaihtamalla lomarahani
lomaksi. Kuusi viikkoa
Thaikkulassa, ei paha!
Aloitin valmistautumisen

ostamalla lentoliput.
Helpoin ja ennen kaikkea
halvin keino löytää lippuja
on www.vertaa.fi, mistä
löysinkin rontti kahdeksan
sadan euron meno-paluu
ticketit. Kuusi viikkoa
on jo niin “pitkä” aika
Thaimaassa, että pelkällä
automaattisella neljän
viikon turistiviisumilla
ei enää pärjätä, joten
jouduin anomaan ihan
oikean kahden kuukauden
viisumin. Anomus oli
yksinkertainen; Thaimaan
Suomen lähetystön
sivuilta tulostaen varsin
simppeli hakemuskaavake,
vastaten kysymyksiin,
kirjekuoreen yhdessä
parin passivalokuvan,
palautuskirjekuoren, 5
euron setelin, tiliotteen ja
passin kanssa ja postiin
ja viikoksi jännittämään.
Viikon kuluttua passini
Thaimaan viisumilla kolahti
postiluukusta ja viralliset
valmistelut oli tehty.
Lisäpainoja Bangkokista
Matkahan ei pääty vielä
Bangkokkiin, vaan edessä
on vielä piiiiitkä matka
ennen, kun Koh Taon
vesiin pääsen räpyläni
kastamaan, joten pieni
parin päivän, shoppailun
täyteinen levähdys
Thaimaan pääkaupungissa
on poikaa! Bangkokista
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Nami nami! Vähän kuin sipsejä!
Kuva: Hessu

Paikallinen herkku katukeittiöstä
Kuva: Hessu

kannattaa hotellihuone
buukata etukäteen. Kylä
pahanen on nimittäin
niin täynnä turisteja
summuita matkailijoita,
että haluamaltasi alueelta
huoneen saaminen
suositusta hotellista,
saattaa olla paikanpäällä
joskus aika vaikeaa.
Kätevin keino etsiä
hotellihuoneita Aasian
hotelleista on www.agoda.
fi. Pari päivää Bangkokissa
ja jo ennestään painavalta
tuntunut matkalaukkuni
muuttui jo roimasti
ylipainoiseksi, mutta
olipahan minulla
nyt t-paitoja ja uusi
pukukin, jonka erehdyin
teetättämään heti 5
minuutin päästä, kun
olin hotellini ovesta
ulos ensimmäistä kertaa
astunut, vain pelkästään
kauppareissua varten.
Bangkokissa ruoka on
hyvää, turvallista ja
tuoretta kunhan muistaa,
että syö siellä missä
paikallisetkin. Thai-ruoka
ravintolassa maksaa
anookselta semmoisen

matkaa Chumphonin
satamakaupungin kautta
lautalla Koh Taolle. Noin
30 euron arvoisia joint
lippuja tähän siirtymiseen
myy T.A.T. turistitoimisto,
joita löytyy Bangkokistakin
melkein joka korttelista.
Miellyttävin ja kokemuksen
arvoinen matkustus
keino on yöjunalla
Bangkokista Chumphoniin,
ja sieltä lautalla saarelle.
Valitettavasti vain
kansallisista lomapäivistä
johtuen, Juna oli loppuun
myyty ja jouduin
vaihtamaan junan bussiin.
Sekään ei ollut yhtään
hullumpi vaihtoehto. Tässä
vaiheessa voitte heittää
eurosta kahteen
roskiin kaikki mielikuvanne
euroon. Kansainvälinen
Thaimaalaisesta linjavaluuttamitta, eli
autosta, minkä on
paikallinen olut maksaa
euron molemmilta puolilta täyteen lastattu haisevia
riippuen vähän ostatko sen maanviljelijöita, sikoja
ja ankkoja, istutaan
kaupasta, vai ravintolasta.
puulaatikoilla ja koitetaan
pitää kiinni mistä saa,
Kylmää kyytiä
ettei auto vaan hajoaisi.
Oli tullut aika jättää
Thaimaalaiset bussit
Bangkokin fantastisille
ovat TODELLA upeita
naisille (Bangkok Women
ja matkustaminen
Really Are Fantastic
mielekästä bussin
= BCD, Weights,
nojatuolia muistuttavilla
Releases, Air, Final
nahkapenkeillä. Tilaa on
check) hyvästit ja jatkaa

Chumphonin elämääkin pidempi
satamalaituri
Kuva: Hessu
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Mae Haad, Koh Tao
Kuva: Hessu

Sairee beach
Kuva: Hessu
Sairee beach
Kuva: Hessu

enemmän, kun mistä
Nyssen jakkaralla kökkivä
matkaaja pystyy edes
haaveilemaan! Koko
matkan ajan TV:stä pyörii
piraatti elokuvia - hyvän
laatuisia ja jopa ennen,
kun ne Suomessa edes
elokuvateattereihin
pääsee. Matkustamoon
kannattaa muuten varata
lämmintä vaatetta.
Nimittäin bussissa
on kylmäkoneitakin
aamupalaksi popsiva
ilmastointi ja sitä
käytetään! Matkan
puolessa välissä
pysähdytään paikalliselle
ABC:lle, mistä voi
ostaa ruokaa, juotavaa,
rihkamaa ja käydä
WC:ssä ilman kypärää
ja pelkoa kuhmuista.
Aamun sarastaessa
bussi saapuukin vihdoin
Chumphonin satamaan,
missä lautan lähtöä
saatiinkin sitten odotella
se parisen tuntia. Koska
Siamin lahti on erittäin
matala rutakko, myös
sen rannat ovat matalia
mistä taas johtuen laituri
on pitkä Tiipettiläinen
kenttäsaarna! Laituri on
rakennettu puustä ja
epätasaisuuden vuoksi
laukkuja ei niiden
rikkoutumisen pellossa
kannata vetää perässään,
vaan ne kannattaa
kantaa laivaan. Laivassa
puolitoista tuntisen
matkan aikana taas
piraattielokuvat jatkuvat ja
matkustamossa on kylmä,
kuin ryssällä helvetissä.
Kilpikonnasaari
Aamu yhdeksän aikaan
lautta saapui Koh
Taolle Mae Haadin
satamaan, missä itsensä
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aurinkokannella polttaneita
turisteja ovatkin
vastassa kymmenien
sukellusresorttien
sisäänheittäjät ja taxikuskit.
Taxina Taolla toimii pickup malliset maastoautot,
sillä saaren tiet pääkatu
pois luettuna ovat
melkoista vuoristorataan
viljeltyä perunapeltoa.
Taxilla huristaa parilla…
kolmella eurolla saaren
päästä päähän, kunhan
vaan jaksaa tingata.
Lastasinkin siis minun
pakastearkun kokoisen
ja panoisenkin Cruise
Back Bagin auton lavalle
ja hyppäsin itse perässä
neuvoen kuskia viemään
minut Koh Tao Diverssille.
Saaren ensimmäinen
sukellusresortti, Koh Tao
Divers sijaitsee Sairee
Beachin eteläpäässä.
Resortilla minut ottikin
iloisesti vastaan kaksi
suomalais-tyttöä, Jenni,
joka toimii toimistotyttönä
ja Pauliina, joka taas
toimi myöhemmin minun
kouluttajanani kursseilla.
Hetken kuulumisiani
kyseltyäni päätin jättää
matkatavarat resortin

Sairee beach
Kuva: Hessu

Koh Tao Divers
Kuva: Hessu

tiloihin, vuokrata
skootterin, etsiä kämppän
ja päästä heti veteen.
Automaatti skootterin
päivä vuokrat menevät
siinä 6 euron paikkeilla
ja pantiksi pyörästä tulee
vuokraamoon jättää
oma passi. Skootterilla
onkin sitten helppo
kruisailla vertailemassa
bungalovien hintoja.
Halvimmalla viihdyttävän
kämpän ilmastoinnilla,
lämpimällä suihkulla ja
jääkaapilla löysin Tommy’s
Resortista, joka sijaitsee
pääkadulla heti Mae
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Haadin satamakylän
reunalta. kuukausi
maksu oli siinä kahden
ja puolen sadan euron
kohdilla. Kämpän avaimet
saatuani palasin sukellus
resortille, ilmottauduin alle
tunnin päästä lähtevälle
sukellusretkelle, heitin
muut tavarat hotelliin ja
palasin valmistautumaan
ensimmäiseen veteen
menoon.
Valashaita etsimässä
Koh Tao Diverssin oma
sukellustukialus “Drag
Queen” on vanha
kalastajalaiva, mikä on
sen jälkeen muutettu
sukelluskäyttöön
soveltuvaksi. Laivassa
ei vielä kesällä ollut
omaa kompuraa, vaan
kaikki tyhjät tankit
otettiin mukaan maissa
täytettäväksi ja niin
edelleen. Koh Taon yksi
parhaista puolista juurikin
sukellus mielessä on
sukelluskohteiden lähi
sijainti. Yhtä kohdetta
lukuunottamatta kaikki
kohteet ovat muutamien
minuuttien laivamatkan

Merenalaisia joulukuusua
Kuva: Hessu

päässä. Vaikka Koh
Tao kilpikonnasaarta
tarkoittaakin, eikä se
ole saanut nimeään
kilpikonnaa muistuttavasta
muodostaan, ei vesissä
paljookaan enää
kilpikonnia tapaa, vaikka
niitä vain kolmekymmentä
vuottakin sitten saarella
kuhisikin. Rantojen
täyttyminen ja vilkas
elämä saarella on saanut
kilpikonnat pakkaamaan
kimpsunsa ja lähtemään
rauhallisemmille vesille,
tai sitten on jäänyt
kalastajien verkkoihin
ja sitä kautta ravintolaasiakkaiden lautasille.
Vaikkei kilpikonnia
enää nähdäkkään, on
Taolla paljon kaikkea
muuta mielenkiintoista
nähtävää, kuten
ajoittain siellä
piipahtelevat
valashait.
Valashait

saapunevat Taolle
hengaileen kausittain
ja viimeksi viime
reissulla ehdin
poistumaan jo saarelta,
kun seuraavana päivänä
ensimmäiset sukeltajat
olivat jo meriemme
pikku möhkäleet
bonganneet. Tällä kertaa
ajoitukseni oli parempi,
mutta valitettavasti
Valashaiden aikataulu oli
niin tiukka, etteivät ne
siellä ehtineet paria päivää
kauempaa viipymään,
kunnes jo taas jatkoivatkin
matkaa ja taas ne jäivät
minulta näkemättä.
Saaren luoteis puolelta
löytyy Chumphonin

Clownfish
Kuva: Hessu

Jättiläissimpukka
Kuva: Hessu
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Vuosis sitten uponnut hylky...
Kuva: Hessu

kylän mukaan nimetty
Chumphonin pinaakkeli,
missä yleensä on päässyt
bongailemaan mustatäplä
haita. No ei sekään
ihan putkeen mennyt,
sillä veden normaalia
suuremman lämpenemisen
myötä hait olivat myöskin
nostaneet kytkintä ja
vaihtaneet maisemaa.
Vesien lämpenemisen
myötä myös korallit olivat
kokeneet pahoja vauroita
paikka paikoin ja toisinaan
näky oli pysäyttävä!
Suureksi onneksi kuitenkin
valta osa koralleista oli
edelleenkin vielä hengissä
ja
täydessä

...kasvaa jo varsin runsaasti korallia...
Kuva: Hessu

...ja muuta elävää!
Kuva: Hessu

värimaailman
kukoistuksessa, värikkäitä
kaloja paljon ja muuta
nähtävää.
Lähes meripelastajan
pätevyys
Parit uudet sukellukset
logikirjassa ja oli aika
alkaa kouluttautumaan
taas uusia taitoja. Rescue
Diver-kurssi näytti
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ehkäisystä ja käsittelystä.
Stressi kuitenkin on se
yleisin osatekijä, joka
aiheuttaa vaaratilanteita ja
onnettomuuksia. Kurssilla
jokainen kurssilainen pääsi
näyttämään vielä useaan
otteeseen näyttelijän
lahjojaan esittäessään
välillä panikoivaa
sukeltajaa ja välillä taas
hain hyökkäyksen uhriksi
jäänyttä kuoleman
pelkoista sukeltajaa.
Kurssin loppuvaiheessa
suoritettiin kadonneen
sukeltajan etsintä (se
lopuksi löytyi sieltä meren
pohjasta), tajuttoman
Ei käy aika pitkäksi, kun lomalla vähän lukee
Kuva: Hessu
sukeltajan pintaan
tuonti, puhalteluelvytys
oli päässyt pahasti
veneelle uiden, potilaan
jo viime kesänä niin
mielenkiintoiselta, että
ruostumaan merivedessä
veneeseen nosto ja lopuksi
päätin kokeilla sitä myös
ja jouduin käymään kurssin paineluelvytys. Kaikki
itse. PADI:n Rescue kurssille uudelleen. Käytännössä
tämä tuli saada tehtyä
pääsyvaatimuksena on
kurssi piti sisällään
kymmenen minuutis sisään
AdOWD luokituksen
yhden illan käytännön
ennen, kun sukeltajan aivot
lisäksi myös voimassa
harjoittelua, itseopiskelua
alkavat saamaan vakavia,
oleva ensiapukurssi. Viime ja loppukokeen.
parantumattomia vammoja
kerrasta, kun minä olen
Ensiapukortti taskussa
hapen puuttesta. En tiedä,
Annen kanssa päässyt
siirryttiin sitten
kuinka kouluttaja sen teki,
touhuamaan, olikin
suorittamaan Rescue Diver mutta kyseiselle päivälle
kulunut jo sen verran
kurssia. PADI:lla Rescue
hän onnistui taikomaan
aikaa, että vuonna 1996
kurssi pitää sisällää paljon niin surkean näkyvyyden,
varusmiekoulutukseen
teoriaa mm. stressistä,
että sukeltajan etsimisestä
kuuluva ensiaputaito
sen oireista, ennalta
laajenevalla kehällä tuli
varsin haasteellista.
Pinnalla suoritettava
puhalteluelvytys tapahtuu
samalla myös uiden
kohti venettä ja riisuen
uhrilta ja itseltään painot
ja muut liikkumista
estävät varusteet pois.
Jos jollain kurssilla katoaa
sukellusvarusteita, niin
ehdottomasti Rescue
Diver kurssi on juuri se!
Onneksemme laivallamme
oli mukava myös liuta
iloisia fun daivereita, jotka
toivat joka sukelluksen
päätteeksi mukanaan
Rantabaari In-Touch
Kuva: Hessu
laivalle säkillisen pohjaan
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Kiinaan! Hauskaa kurssilla
oli opittu tietotaito
todella hyödyllistä, mitä
toivoisin opetettavan jo
avovesisukelluskurssillakin
ennen, kun luokitettu
sukeltaja saa lähteä
keskenään kaverinsa
kanssa sukeltamaan
ilman kouluttajaa tai dive
masteria.

Taka-alalla vasemmalla kouluttajani Tytti
Kuva: Hessu

tippuneita maskeja ja
painovöitä. Todellisessa
elämässä yksi painovyö
meren pohjassa on
parempi, kuin vyön
kanssa sählätessä
yksi välistä unohtunut
puhallus ja kurssilaiset
eläytyivät tosissaan.
Erikoista kurssissa oli
myöskin se, että sillon,
kun laivalla on kasa
Rescue kurssilaisia, muut
sukeltajat, dive masterit
ja kouluttajat muuttuvat
aivottomiksi, sukeltavat
ilman regulaattoria tai
maskia, BCD:n täyttöletku
irti, putoavat liikkuvasta

Oh yes, my master! Dive
Master!
Eihän sitä opiskelua
malttanut jättää siihen,
vaan oli suorastaan pakko
ottaa listalta seuraavakin
kurssi. Sormi pysähtyi
listalla Rescue Diverin
jälkeen kohdassa Dive
Master. Siitä sitten! Dive
Master on ensi askel
kohti ammattimaista
sukeltamista. Dive
Masterit toimivat
yleisesti lomakohteissa
sukellusoppaina
huolehtien kaikista
järjestelyistä,
varavarusteista,
turvallisuudesta,
hätätilanteiden hoidosta,
sukeltajien briiffauksista
ja niin edelleen. Se mitä
laivasta mereen,
Rescue-kurssilla opittiin,
painikoituvat väkivaltaisiksi kerrattiin Dive Master
ja lähtevät uimalla
kurssilla uudelleen ja
Typpinarkoosi?
Kuva: Hessu

33

Paras kulkuneuvo Thaimaassa; Skootteri
Kuva: Hessu

oikeen konepellin alta. Ensi
töikseni sain luettavakseni
ison pahvilaatikollisen
kirjallisuutta pääaiheina
sukellusfysiikka, fysiologia,
sukellustaidot, kompressio
teoria ja sukellusvarusteet.
Luettavaa Lontoon
murteella painettuna oli
yhden kirjasarjan verran,
eikä iltaisin tarvinnut
miettiä, miten saisi ajan
kulumaan. Paineet,
keuhkorakkulat, maskin
tyhjennyksen demoamiset,
hitaat ja nopeat
kudokset, sekä tankin
kylkimerkinnät tulivat
tutuiksi yhdessä monien
muiden käsittämättömien
tietojen ja taitojen kanssa,
joita ilman en edes pysty
ymmärtää, miten joku voi
mennä edes suihkuun,
saatikka sukeltamaan!
Sukeltamaan kurssilla
ainakin pääsee! Se on tae!
Kurssiin sisältyy ilmaisia
sukelluksia niin paljon, kun
niitä ehdit suorittamaan
ja parhaimpina päivinä
niitä tulikin peräti viisi
kappaletta, viimeisen

ollessa yösukellus vuosi
sitten uponneelle hylylle.
Thaimaan vaarallisin
eläin
Koh Taon iltaelämä hakee
vertaistaan. Saari täynnä
sukeltajia, jotka ovat
muutenkin sosiaalista ja
rentoa porukkaa. Sairee
Beachin rantakatu on
täynnä vieri viereen
kyhättyjä baareja, bubeja
ja yökerhoja. Ehdottomasti
suosituin rantadisco löytyy
Saireen pohjoispäästä
ja kantaa nimeä Lotus.
Lotuksessa elo alkaa siinä
auringon laskettua ja yön
pimeyden hämärtyessä.
Liekkitaiteilijat esittävät
hämmästyttäviä
temppujaan, mikä saa
suomalaisen Flammankin
kalpenemaan kateudesta
ja palotarkastan
punertumaan kauhusta.
Viina virtaa ja Bon Jovit
soivat. Lotuksesta saa
myös mainioita grilli ruokia
Snack Shack nimiseltä
grilliltä, jonka erikoisuus
on Chilli Chicken Pita
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Pocket. Chili kanaa
paistettaessa ilmoille
vapautui semmoiset
höyryt, joka sai kaikilta
läsnä olleilta raavailta
miehiltä kusen valumaan
silmistä raavaan huudon
saattelemana. Myös
Koh Taolle järjestetään
kuutamo bileitä naapurin
Full Moon bileiden
tapaan. Pari viikkoa Full
Mooneista, sienipäät ja
pirivieterit saapuvat Taolle,
kekseliäästi nimetyille Blue
Mooneille nostamaan
polveaan elektroonisien
pörinöiden hakatessa
leikkuupuimurin kokoisista
sub woofereista. Blue
Moonit järjestetään
rantakekkereistä poiketen
ylhäällä vuoren päällä,
minne johtaa varsin
jyrkkä ja kapea tie.
Olisin tarvinnut itsekkin
tämän varoituksen jo
aiemmin, sillä muutaman
ämpärin vuoren päällä
tehjennettyäni, tie muuttui
(tai siis se ihan varmasti

Jalka leikkuupöydällä
Kuva: Hessu

Lääkitys oli ainaki mallikasta
Kuva: Hessu

sinä aikana muutettiin)
entistäkin kapeammaksi.
Kun vihdoin oli tullut
aika lähteä pois, jotta
ehtii kämpille ennen
Aamulehteä, hyppäsin
moponi selkään ja
lähdin laskemaan
villisti mutkittelevaan

vuoristotietä alas. Thaimaa
olisi varmasti maailman
turvallisin paikka, jos
siellä ei olisi muita
turisteja! Ja niinhän siinä
sitten kävi, että eräässä
mutkassa vastaan tulee
Keski Eurooppalainen
kanssaturisti rastatukka

putkella, sekaisin
eno juhannuksena ja
päästelee mutkan suoraksi
suoraan minua kylkeen.
Ranskalaisen motoristin
etupyörä osuu suoraan
minua oikean jalan
jalkapöytään vieden nahat
ja kynnet mennessään,

Nestetankkausta
Kuva: Hessu
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INT pulloventtiili ja auringonlasku
Kuva: Hessu

raapien vielä säärenkin
auki ja tuupaten skootteri
altani. Törmäyksen
voimasta vielä kaadun
suoraan alamäkeen
kyynärpää edellä, missä
saan kyynärvarrenkin auki.

Sisar hento valkoinen
Seuraavana aamuna
paikkailin itseäni kasaan
laastarin ja teipin voimalla,
märkkäri päälle ja veteen.
Suureksi harmikseni
huomasin, ettei merivesi
olekkaan kovinkaan
tehokas desinfiointiaine ja
raajani pääsi tulehtumaan

Bangkokin kylä
Kuva: Hessu
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pahemman kerran. Kivun
yllyttyä sietämättömäksi
päätin luovuttaa ja vastoin
suomalaista sisua, lampsin
lääkäriin, mistä aiemmin
olin noutanut lääkärin
todistukseni Dive Master
koulutusta varten. Nais
henkilö, joka 15-vuotiaan
ulkonäöstään huolimatta

Kosteet kelit jatkuivat Suomessakin
Kuva: Hessu

nähtävästi oli ihan oikea
lääkäri tutki ruhjeitani ja
määräsi minulle kolme
pussillista jännittävän
värisiä lääkkeitä, joita
minun tuli lopun lomaani
popsia päivittäin. Rontti
pari viikkoa, mitä minulla
oli lomasta jäljellä
menikin sitten kuivalla

maalla piraattielokuvia
tiiraillen, olutta juoden
ja vastuuttomia turisteja
maan rakoon kiroten!
Vammojen sijainnista ja
tulehduksesta johtuen,
tuli siteet vaihdatuttaa
klinikalla päivittäin, mikä
osaltaan lisäsi tylsäksi
muuttuneeseen loppu
lomaani ylimääräistä
ohjelmaa. Kallista
sairastelu ei saarella
millään muotoa ollut.
Mikäli ei lasketa mukaan
sitä oluen määrää, millä
psyykkisiä oireita yritettiin
lievittää, ei lääkäri,
lääkkeet ja sairaanhoitajan
päivittäinen hoiva tullut
maksamaan edes sataa
euroa. Dive Master
kurssi jäi pahasti kesken,
paljon sukelluksia jäi
suorittamatta, mutta
ensi tammikuussa
palaan saarelle ja
menen suorittamaan
kurssini loppuun ja jätän
vuoristossa mopolla
ajelut tekemättä - ihan
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varmuuden vuoksi!
Summasummaarum
Eihän se Koh Tao ole
maailman ykköspaikkoja
sukelluskohteiden kartalla. Esimerkiksi paljon helpommalla ja halvemmalla
näkee varmasti enemmän
Punaisella Merellä elämää, mutta Tao on niin
paljon kaikkea muutakin.
Se ilmapiiri, mikä huokuu
saaren muista sukeltajista
ja sukellusammattilaisista. Mutta ehdottomasti
Koh Tao on yksi maailman
parhaista paikoista käydä
kouluttautumassa sukeltajaksi. Etäisyydet ovat lyhyitä ja kaikkea confine water
sukelluksista tekniikkasukelluksiin hylkyjen sisälle ja
silleen. Joka tapauksessa,
palattuani ensi tammikuun
reissulta, palaan tähän
juttuun ja kerron, kuinka
minustakin tuli Dive Master.
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