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PUHEENJOHTAJALTA:
Terveiset Thaimaasta! Tuli käytyä
testaamassa Koh Lantan sukellusmahdollisuuksia. Täytyy vaan todeta että kyllä kevään ensimmäiset
avovedet maistuivat hyvältä. Vaikkakin ne isoimmat kalat jäivät vielä
näkemättä.
Seuran toinen kompressori on
huollettavana ja näillä näkymin
siitä tulee entistä ehompi. Uutta
mäntää, sylinteriä venttiiliä ja tiivistettä laitetaan 2 A4 arkin täydeltä.
Kun kone tulee kotiin kammiolle
niin pidetäänhän siitä todella hyvää huolta, jotta se laulaa vielä pitkään ilmaa seuralaisten iloksi.
Alkakaahan suunnitella reissuja sillä ei ole enää montaa viikkoa kun
vedet aukeavat. sitten vaan pullot
selkään ja menoksi. Ai niin, muistakaa tarkastaa varusteenne, on
yllättävää kuinka vaikkapa tasapainotusliivin täyttöpään O-renkaan
vaihtaminen saa mielen virkistymään. varsinkin kun sitten rannassa huomaa että vehkeet toimii eikä
tarvi katsella sivusta kun muut hiljaa painuvat nauttimaan.
Vesa

PÄÄTOIMITTAJA TÄSSÄ MOI!
Mutta mitäpä tämän kertainen ORengas tuokaan tullessaan? Palautetta on saatu, sitä on kuunneltu
ja siitä on otettu opiksi. O-Rengas
nimittäin uudistautui radikaalisti
tähän numeroon

Huhhuti huijaa, on kiirusta pitänyt!
Tuntuu siltä, ettei töissä olisi koskaan ollut näin kova hässäkkä, mitä
se nyt on. Pitkien ja uuvuttavien
työpäivien lisäksi täytyisi ehtiä vielä liikuntaakin harrastamaan, jotta
ei kokonaan pääsisi toimistojakkaraansa juurtumaan. Näin siis aloitan tämän päätoimittajan palstan
tekosyillä, miksi tämän kertainen
O-Rengas tulee ulos vasta nyt.
Olen pahoillani!

ja toivon, että
uudistukset ja
muutokset ovat mieleenne. Suurin uudistus lehdessä on
sen muuttuminen pysty-versiosta
vaakaversioksi. Tämä uudistus on
tehty helpottamaan tietokoneruudulta lukemista ilman sen erikoisempia asetuksien räpläämistä. Toinen uudistus on enemmän tyyliin
liittyvä, nimittäin tähän numeroon
sain vihdoin laadittua O-Rengas
tyylin, jonka myötä O-Renkaasta
tuli yhtenäisempi ja ammattimaisempi visuaaliselta ulkoasultaan.

Kevät alkaa olemaan jo pitkällä ja
viimeksi asian tarkistaessani Kaukajärven jäät olivat jo melkein kokonaan lähteneet. Kohta on siis
tullut aika kaivaa kuivapuku esille
ja lähteä sitä ulkoiluttamaan,
vaikkakin kuulun tämän
seuran siihen vähemmistöön,
joka huomattavasti
mieluum-

min märkäpuvulla
sukeltelee. Märkäpuvusta tulikin mieleeni,
että tässä numerossa on jo aiemmin
lupaamani jatko-osa Thaimaassa
suorittamalleni divemaster kurssille, jonka nyt siis vihdoin sain suoritettua.
Menneenä talvena Thaimaa taisi olla varsin suosittu matkakohde, sillä tässä numerossa on myös

toinenkin matkajuttu Thaimaan
turkoosin kirjavilta koralliriutoilta,
missä seuramme puheenjohtaja
kävi perheineen sukellusvarusteitaan ulkoiluttamassa kevättalvella.
Kokonaisuuden kruunaa vielä Miikan ja Annen hieno matkakertomus
ressusta Elelä-Afrikkaan, sukeltelmaan haita kuhiseviin vesiin. Kuvia
Miikka ja Anne lähettelivät kiitettävät kasan, mistä valitettavasti kaikkia - edes kaikkein hienoimpia - ei
voitu tähän lehteen taittaa. Itselläni
valitettavasti ei ollut tammikuussa
onni myöden haiden bongaamisen
kanssa, mutta kilpikonnia nähtiin
sitten sitäkin enemmän ja tuli sitä
painittua taustalla komeilevan Gigant Trigger Fishinkin kanssa!
Ei muuta kuin oikein mukavaa ja
sukelluskokemusrikasta
alkavaa
kesääja muistakaa napsutella kuvia, sekä raapustaa juttuja kaikilta
sukellusreissuiltanne ja lähetellä
niitä sitten minulle osoitteeseen
orengas.aineisto@gmail.com! :)

Hessu
#284397

RAHASTONHOITAJA
TIEDOTTAA:
Vuoden 2011 alussa RRDC :n jäsenmaksukäytäntö muuttui merkittävästi. Seuran jäsenmaksulaput
tulevat jatkossa Sukeltajaliiton toimistolta. Näin jokainen jäsen saa
oman maksuviitteen, jolla voi maksaa maksunsa.

Jokaiselle jäsenellä on sukeltajaliitossa oma ”tili”. Salasana tilille on
lähetetty sähköpostissa. Mikäli et
muista salasanaa voit pyytää järjestelmää lähettämään sen sinulle sähköpostiisi. Kukin jäsen voi
kirjautua sukeltajaliiton sivuille ja
katsoa omia sopimus- ja kortitustietojaan, sekä päivittää omia yhteystietojaan. On erityisen tärkeää, että jokainen huolehtisi omien
sähköpostiosoitteidensa päivittämisestä itsenäisesti.

TALKOOMAKSUT 2011
Talkoomaksujen osalta noudatetaan yhä vanhaa käytäntöä. Seuran
toimintaan aktiivisesti osallistuvilta
ei tietysti edellytetä talkoomaksun
(30e) maksamista, mutta kaikkien kynnelle kykenevän toivotaan
omien kykyjensä puitteissa osallistumaan talkoisiin. Mm. rantojen
siivoustalkoita järjestettäneen taas
kevään ja alkukesän aikaan.
Talkoomaksun voi maksaa seuran
tilille:
RRDC ry: OP 552417-22728
Viestikenttään: oma nimi +T

Seuran jäsenmäärä vuonna 2010 oli
n. 180. Jäsenmäärä näyttää vakiintuneen tuolle tasolle huolimatta
globaalista taloudellisesta taantumasta. Harjoittakaamme aktiivista
jäsenhankintaa, jotta saadaan uutta innokasta jäsenistöä mukaan.
Tavoitteena on päästä takaisin yli
200 jäseneen!
Marko Rantala

HEIPPA NORPPAVÄKI!
Kevät lähenee, ja norppatreenejä ei ole enää kun muutama hassu jäljellä.
Kevään viimeiset treenit pidetään sunnuntaina 15.5.
Meillä on keväällä myös luvassa päätösralli Nokialla lauantaina 21.5
klo 15. Joten kaikki mukaan!
Norppatreenit joudumme jättämään väliin pääsiäisenä 24.4 sekä vappuna 1.5.
Oikein mukavaa kevään alkua kaikille!
Terkuin Annika :)

SUKELTAJAESITTELY
Tällä kertaa arvottu raati, eli minä paatoimittaja, sekä arvoarvoinen
raatini, paras, ainoa ja luotettavin ystäväni, minä itse valitsimme piinapenkkiin istumaan rahastonhoitajamme Marko Rantalan. Tässä, kas olkaa
hyvät!

Paras sukellus kokemuksesi?
Näitä nyt on montakin, mutta
jos nyt joku pitää nostaa framille, niin kyllä se on Nårjan reissu
kaikkine hassuine sattumuksineen.. (mukaanlukien peräkärryn
laakerin korjaus tunturissa ja
yöpyminen kirkon pihamaalla
ym...)

Nimi?
Marko Rantala (rahastonhoitaja)

Sukellus, jonka muistat lopun ikäsi?
Titanicit erään hylyn keulalla
Tårnet-Lanabukt suunnalla..

Ikä?
40+

Oletko sukeltanut ulkomailla?
Joo vähän

Ammatti?
Kesäisin maanviljelijä-agrologi, talvisaikaan elektroniikan
suunnittelija

Jos kyllä, niin missä?
Florida, Nårja-Pykeija

Luokitus?
”P2” + advanced nitrox +
Cavern

Mitä aiot seuraavaksi saavuttaa sukeltamisessa?
”P3” on vielä hieman kesken..
o:-)

Koska aloitit sukeltamisen?
RRDC:n P1 kurssi 2005

Mistä haaveilet sukeltamisessa?
Hmm.. että joskus sais kidusimplantit.. no niitä odotellessa
pitänee tyytyä haaveilemaan
ccr:stä.. :-)

Mistä sait ensimmäisen kipinän
sukeltamiseen?
Ari ”Humppa” Huhtala houkutteli mut altaalle ja siitä se
ajatus sitten lähti...

Märkä- vai kuivapuku?
No kun on jo Wanha ja Wiluinen
niin ehdottomasti kuivapuku,
kuivahupulla ja argonilla höystettynä.

Muisto ekalta sukellukselta?
Taisin mennä introlla allasta
ympäri kuin juuri laitumelle
päässyt vasikka..

Hauki vai Hai?
Hauki on kala..

Sukelluksia takana?
150+

Jään alla vai koralliriutalla?
Molemmissa on puolensa

Veneestä vai rannasta?
Kaikkialla
Päivällä vai yöllä?
Aina valmis - vai oliko yhä kyse
sukeltamisesta.. o:-)
Ilma vai Nitikka?
Nitikka tietysti.
Kalaa vai kanaa?
Kalat on mielestäni parhaimmillaan elävänä ja vedessä, eli
mäkkäripossun sanoin: syökää
kanaa..

PALUU KILPIKONNASAARELLE osa 2
Menneenä kesänä pakkasin räpyläni laukkuun, kyhjötin rontti kymmenen
tuntia, kuin sillit suolassa kotimaisen lentoyhtiön lentokoneessa ja matkustin
Thaimaan aurinkoon, Koh Tao saarelle kouluttautumaan Dive Masteriksi.
Moottoripyörä onnettomuus valitettavasti päätti sukelteluni sen reissun
kohdalta ja päätin palata saarelle tammikuussa päättämään koulutukseni
loppuun. Tämä on paluu Kilpikonna saarelle!
kuvat ja teksti: Hessu

Matkaan taas!
Vuoden vaihteessa Thaimaassa
eletään niin sanottua ”high seasonia” joka tarkoittaa sitä, että tähän
aikaan maassa vierailee varmasti
kaikki muutkin maailman ihmiset.
Tästä seikasta riemastuneena lentoyhtiöt rahastavat pimeyttä ja pak-

kasta pakenevia taikamaan lomailijoita noin kaksi kertaa kalliimmilla
hinnoilla, mitä ne ovat esimerkiksi
kesällä. No ei mahda mitään! Pakko vaan päästä edes hetkeksi pois
tästä oravanpyörästä ja lähteä rentoutumaan turkoosin sinisiin vesiin paineistettua ilmaa hengitellen
neljäksi
viikokkuva: Hyvää huomenta Bangkok! si – maksoi mitä
maksoi! Muutamaa satasta halvemmat lennot
valitettavasti onnistuin erinäisien
säätöjen myötä
missaamaan
ja
va i h to e h d o i k s i
jäi noin kahdek-

san huntin arvoiset lennot Moskovan kautta 17 tunnin vaihdolla, tai
noin tonnin hintaiset Finskin suorat lennot Helsingistä Bangkokiin.
Melkein vuorokausi koneen vaihtoa - varsinkin venäjällä - ei houkutellut ja sai rahan arvon kokemaan
suorastaan romahduksen. Kahden

sadan euron hintaero tuntui mitättömältä ja niin päädyin suosimaan
kotimaista hivenen kalliimpaa,
mutta mukavampaa ja nopeampaa
lentoyhtiötä. Mistään normaalista
matkakuumeesta ei voitu puhua,
sillä aloitin pakkaamaan matkatavaroitanikin vasta noin tunti ennen bussin lähtöä lentokentälle.
Miljoonakaupunki Bangkok
Kuten aiemmallakin reissulla kesällä, pysähdyin matkalla Bangkokissa morjestamassa
paikallisia tuttujani. Iloinen autonkuljettajani Begham nouti
minut lentokentältä ja vei hotelliin. Varsin iloiseksi Beghamin

teki Suomesta mukanani tuoma
tuliainen. Miehen vanha kännykkä
nimittäin alkoi olemaan jo niin sanotusti ehtoopuolella käyttöikäänsä ja niinpä mukanani tuoma kosketusnäytöllinen Nokialainen sai
kaverin liikuttumaan. Tällä reissulla
maltoin viettää maan vilkkaassa
pääkaupungissa vain yhden vuorokauden lähinnä ostellen vaatteita ja semmoista. Lipputoimistosta

taas yhdistelmälippu bussi-lautta
Taolle. Epähuomiossa otinkin lipun
Lomprayahin sijasta tämän kilpailijalta Seatranilta, joka oli hivenen
arvokkaampi ja matkustuskalusto
oli tasoltaan jonkin verran vaatimattomampaa.
kuva: Chumphonin ranta

mojen pesua, yleistä auttamista ja puuhastelua, eli
sukellusorjana oloa. Tämän
lisäksi osa sukelluslaitteiden huoltotöistä kuuluu
DMT:lle koulutuksen, kaluston ja ympäristön niin
salliessa. Vuotavan painekuva: Saireen rantalla riittää väkeä
mittarin huolto, vuotavan
kurkku-letkun vaihtaminen
Koh Taolla taas
ja monet muut askareet tulivat oNoh, saarelle kaikesta huolimat- renkaan vaihdon ohessa tuta pääsin. Lauttamatka oli jonkun tuksi. Tällä raatamisella on
verran edelliskertaa pidempi, sillä onneksi se toinenkin puoli!
Lompparin huippunopean katama- DMT nimittäin pääsee sukelteleraani-aluksen sijasta matkasimme maan sielunsa kyllyydestään kurssimerten ylitse tavallisella yksirun- maksunsa hinnalla niin paljon, kuin
koisella laivalla. Laivasta rantaan suinkin vaan ehtii ja jaksaa. Omalle
päästyäni ja sukellusresorttien si- kohdalle sukelluksia kurssilla napsäänheittäjät ovelasti kierrettyäni sahti lähemmäksi sata kappaletta.
hommasin käsiini taksin. Tavarat
hotelliin, vuokrasin mopon (kaikesta kokemastani huolimatta) ja lähdin tapaamaan kouluttajaani Tyttiä
Koh Tao Diverssin toimistolle.
Heti hommiin
Toimistolle päästyäni, aamun ensimmäiset sukellukset olivatkin
juuri päättyneet ja pääsin aloittelemaan DMT:n (Dive Master Trainee)
hommiani. Yhtenä isona osana
dive master-koulutusta on siihen
liittyvä työharjoittelu, joka käytännössä tarkoittaa tyhjien tankkien
kantamista laivasta maihin ja täydet takaisin, fani dyykkaajien ka-

Sadas sukellus
Koh Taolla, kuten
monessa muussakin sukellukseen
pärähtäneessä
paikassa on paljon sukellukseen
liittyviä traditioita.
Yksi ja ehkäpä jostain systä tunnetuin traditio liittyy
sadanteen
s u k e l l u kkuva: K18-sadas sukellus suoritetaan minimi varustein
seen. Koh
Taolla
nimittäin
sadas sukellus tulee suorittaa il- se, mikäli sukelluksella on useita
man märkäpukua. Ilman märkä- muitakin sukeltajia, joille sadannen
pukua taas tarkoittaa kokonaan sukelluksen sukeltava DMT toimii
täysin alasti – vain avokantaräpy- oppaana. Näinhän se kävi sitten
län kenkä on luvallista pukea jal- minunkin kohdalla. Sadas sukellus
kaan. Ikävän sukelluksesta tekee osui sukellukselle, jota vedin noin
lähes kymmenpäiselle fandaivaaja
laumalle. Koska tämä ei riittänyt,
oli paikalle tehnyt visiitin kaksi saaren suurinta sukelluskeskusta isoine tukialuksineen ja täten satoine
hämmästyneine ja järkyttyneine
sukeltajineen. No ei se sadas sukellus periaatteessa niin paha rasti
ollut, kuin mitä sitä luulisi. Enhän
minä itse itseäni alasti joutunut
katselemaan, nivusremmi peitti alleen lähes kaiken oleellisen ja näkyvyyskin oli alle 30 metriä! Muutamalla Japanilaisella turistilla taisi
pariin otteeseen mennä merivedet
kuva: Ei hullumpi keli lähteä sukeltamaan!
vääriin kurkkuihin, kun korallin ta-

sen turvallisena ja miellyttävänä
kokemuksena ja vielä löytämään
takaisin veneelle tai rantaan. Muita
arvosteltavia pakollisia sukelluksia
ovat ”tune up”-sukellukset, joita
suositellaan sukeltajille, joilla on
edellisestä sukelluksesta kulunut
pitkä aika ja/tai on muuten epävarma sukellukseen ja sen turvallisuuteen liittyvistä asioista. Tuneupilla
ennen sukellusta kerrataan kaikki
perustaidot maskin tyhjennyksestä
regulaattorin etsimiseen. Myöskin
rescue kurssilla tutuksi tullut kadonnet sukeltajan pelastaminen
tehdään uudelleen yhtenä pakollisena sukelluksena. Dive masterilta vaaditaan jo täysin virheetön
suoritus, mokia ei saa tulla ja puhalukset täytyy tulla oikeassa rytmissä ajallaan. Pakollisia sukelluksia ovat myös skill circuitit, missä
DMT demoaa kaikki avovesitaidot

kuva: Näillä keleillä on helppo hymyillä!

kuva: Pikkuinen salamatkustaja

kuva: Sukeltelua Koh Taolla

kaa viereen lipui Pohjois-Euroop- pakkopullalta. Pakollisilla sukellukpalainen valovalas evät leväällään. silla tarkoitetaan sukelluksia, joihin
liittyy vaadittavia taitoja. Tälläisiä
Pakollisia sukelluksia
sukelluksia ovat mm. sukelluksien
Joskus on ihan pakko sukeltaa. vetäminen, missä DMT toimii suDive masterin koulutukseen kuuluu kellusoppaana sukellusryhmälle.
työharjoittelun ja opiskelun lisäksi Suunnistaa rannasta tai poijulta
myöskin pakollisia sukelluksia. Niin varsinaiselle sukellussaitille, etvastenmieliseltä kun se kuulos- sii pohjasta ryhmälle näyttämisen
taakin, pakolliset sukellukset eivät arvoiset kalat ja korallit, pyrkii piihan sellaisenaan tuntunut miltään tämään ryhmän kasassa, sukellukkuva: Vertikaaliluola Sail Rockilla

kuva: Barracuda hyökkäämässä...

suorituksien ollessa virheettömiä ja
selviä, jotta elämänsä ensimmäistä kertaa veden alla olevat OWD
oppilas osaa maskinsa tyhjentää
ja painovyönsä veden alla pukea.
Yhtenä loppupelissä mielenkiintoisena sukelluksena, ennakkokä-

Stressitesti
Yksi etukäteen pelotelluimpia sukelluksia oli ehdottomasti stressitesti! Stressitestin idea on pähkinän
kuoressa seuraavanlainen: Sukelletaan viiteen metriin, vaihdetaan sukelluskaverin kanssa KAIKKI varus-

kuva: Syvyyttä 12m ja pohja näkyy!

sityksistä poiketen, oli kartan teko.
Sukelluksella tehtiin kompassin ja
potkuparien avustuksella pohjasta
tarkat muistiinpanot, joista myöhemmin piirrettiin saitin kartta.
Tämän lisäksi iso osa sukelluksista
koostui kouluttajien avustamisessa
kurssisukelluksilla erilaisissa rastitehtävissä ja ylimääräisenä silmäparina.

teet päikseen parihengittäen vain
YHTÄ ilmanlähdettä apuna käyttäen, paitsi märkäpuku. Samaan
aikaan kouluttaja tai kaksi mahdollisimman paljon kiusaa: vetää
maskeja naamalta, ruuvaa tankkia
kiinni, täyttää BCD:tä, availee solkia, kaataa hiekkaa niskaan, tunkee
merimakkaroita märkkärin sisään,
kietoo narua ympärille, pöllii räpylöitä ja kaikkea mitä mielikuvitus

keksii vain saadakseen stressisukeltajat pulpahtamaan pintaan. Testin
onnistuminen vaatii saumatonta
yhteistyötä sukellusparin kanssa,
mielellään samankokoisia varusteita ja ennen kaikkea kykyä rauhoittua. Tilanne, missä kouluttaja

parantunut sinä aikana, kun kouluttaja on lähtenyt metsästämään
uutta lastia merimakkaroita.
Snorkkelitesti se kivoin testi
Kun kaikki pakolliset sukellukset on
suoritettu ja ylipäätään sukelluksia

kuva: Stressitestissä kouluttaja hiipimässä ruuvaamaan tankkia kiinni

on onnistunut pöllyttämään näkyvyyden alle senttimetriin ja painovyön solki on hajonnut kovassa
taistelussa, ei hätääntymisestä ole
apua. Toisella kädellä kiinni kaverin
liivistä, toisella regulaattorista, pari
keuhkollista ilmaa, regulaattori kaverin suuhun itse päästellen pieniä
kuplia ja taas regulaattori omaan
suuhun, kunnes molempien hengitys on tasaantunut ja näkyvyyskin

on tarpeeksi, kaikki tentit on päästy
läpi ja stressitestin jälkeen tulehtuneet välit kouluttajaan on parantuneet, on vuorossa testeistä se
paras, eli snorkkelitesti. Snorkkelitesti on kaste, missä urheilusukeltaja muuttuu ammattisukeltajaksi.
Testi suoritetaan yleensä anniskeluravintolassa muiden asiakkaiden
touhua ihmetellessä ja salamavalojen loistaessa. Snorkkelitesti on

suureksi hämmästyksekseni ämpäri sujahtikin nopeammin, kun osasin odottaa. Seuraavaksi iski chilin
ja wasabin tulisuus joka nauraa
päin naamaa meidän tulisille chilikastikkeille. Kolmantena tulee räjähtävä paine vatsaan, kun soodan
hiilihappo alkaa muuttumaan kaasuksi. Sen enempää yksityiskohdilla
mässäilemättä voin sanoa, että olo
oli todella karmea ensimmäisen
kymmenen minuuttia. Puoli tuntia
eteenpäin ja huomattava määrä
nopeasti nautittua alkoholia kihahti päähäni. Olin ammattisukeltaja!

met paperiin ja koko läjä kirjekuoreen ja postiin ja korttia, sekä PADI
numeroa odottelemaan. Oli tullut
jäähyväisten aika nimittäin lomani
Koh Taolla päättyisi seuraavan aamun lautta- ja bussimatkaan takaisin Bangkokiin, mistä parin tunnin
levon jälkeen lentoon takaisin kylmään Suomeen. Paluu takaisin kotiin oli melko karua varsinkin kelien
osalta. Lämpötila tipahti sen lähes
50 astetta täydellisyydestä lähes
täydelliseksi helvetiksi. Kotona sauna kuumaksi, kylmää lonkeroa ja
uutta reissua suunnittelemaan!

kuva: Divemasterit ovat rantojen suosikkeja. Tytöt juottavat ”väkisin”!

kaksi-vaiheinen. Ensimmäinen vaihe on leikkimielinen tietokilpailu,
missä ammattisukeltajaksi kastettava henkilö vastailee kysymyksiin, jotka liittyvät aihepiireiltään
sukeltamiseen. Esimerkiksi: ”Kuinka monta ihmistä dive master saa
ottaa mukaansa laivalle?” Kompa
kysymyksiin oikein vastattua juhlistetaan menestystä yhdellä shotilla
halpis-viskiä. Väärästä vastauksesta
langetetaan rangaistuksena kahden shotin kumoaminen. Kysymyksien loputtua, loppu pullo viskiä
kaadetaan ämpäriin, missä varmasti on jo ennestään kylliksi alkoholia, chiliä, wasabia, epämääräistä

muuta mössöä ja soodaa. Soodan
hiilihappo tekee testin toisesta vaiheesta varsin hankalan. Testin toisessa vaiheessa nimittäin kastettavan henkilön kasvoille laitetaan
sukellusmaski, joka on maalattu
umpeen (hengitys nenän kautta
hankaloituu roimasti) ja suuhun
snorkkeli, jonka toiseen päähän
on kekseliäästi askarreltu suppilo.
Tämän jälkeen tämä herkullinen
liemi kaadetaan onnellisen henkilön suuhun suppilon ja snorkkelin
kautta. Nieleminen ei ole vaikeaa,
sillä tavara hurahti melkoisella paineella snorkkelista suuhuni. Ensi
fiilis oli ilman loppuminen, mutta

kuva: Siinä se nyt sitten on! Seuraavaksi kouluttajakurssille...

Paluu kotiin
Seuraava päivä stressitestin jälkeen
olikin varattu toipumiseen, lepäilyyn ja paperiasioiden hoitamiseen.
Luokitushakemukset kuntoon, ni-

HAITA JA TIKKAREITA
Viime vuonna mietintämyssyyn laitettu Etelä-Afrikan matka alkoi
hahmottua loppusyksystä kun ihmisen mieli rupesi haikailemaan kaukomaille. Mondon Sukelluskirjaa selaillessa hataran matkasuunnitelman
suuntaviivat osoittivat Etelä-Afrikan itärannikolla olevalle KwazuluNatalin alueelle, joka tarjoaisi lämpimiä kelejä ja vesiä. Paras aika sukeltaa itärannikolla lienee kesä- heinäkuussa, jolloin sukellusoperaattorit
lupaavat parhaan kattauksen isoja kaloja ja nisäkkäitä. Tarve henkisten
akkujen lataamiselle talven keskellä pakotti meidät joustamaan hieman
vedenalaisten nähtävyyksien suhteen ja matkaan päätettiin lähteä helmikuun puolessa välissä.
Kuvat ja teksti: Miikka Jaurola ja Anne Sankari

Loppuun asti löyhä matkasuunnitelmamme sisälsi vain lentoliput
Helsingistä Durbaniin, autovuokran kahdeksi viikoksi, majoituksen
pariksi ensimmäiseksi yöksi sekä
tiedon parista suositusta sukelluskohteesta. Matkan lähestyessä jokseenkin hurjassa maineessa oleva

Etelä-Afrikka alkoi jännittää matkalaisia. Kaikki kertoivat kauhutarinoita ryöstöistä, jotka tapahtuvat
heti päästessäsi lentokentältä ulos,
ja autokaappauksista, kun pysähdyt liikennevaloihin odottamaan
vuoroasi. Matkan edetessä huolet
karisivat, sillä maa osoittautui mukavaksi paikaksi, kun pitää tolkun
mukana ulkona liikkuessaan. Sivuhuomautuksena voimme suositella navigaattorin käyttöä autolla
liikkuessa. Autovuokraamosta saamassamme vekottimessa eivät kartat kylläkään olleet vielä aivan ajan
tasalla, sillä Durbanin uudenkarheaa kansainvälistä King Shakan lentokenttää se ei tunnistanut.

Ensimmäinen määränpäämme oli
Aliwalin matalikon (Aliwal Shoal)
edustalla oleva Umkomaasin kaupunki. Lentokentältä noin tunnin
ajomatkan päässä olevan kaupungin mainoslause kuuluu: ”A
little drinking town with a diving
problem”. Aliwalin matalikon suojelualueella toimivia sukellusoperaattoreita löytyy Umkomaasin
kaupungista kymmenkunta. Aliwalilla sukellukset tehdään kumiveneiltä, jotka lähtevät matkaan
kivenheiton päässä sijaitsevasta
Umkomaas-joen suulla olevasta

rannasta. Itse käytimme neljän päivän ajan Umkomaas Lodge Dive
Charter -nimistä operaattoria, joka
pitää majaansa aivan meren rannassa ja tarjoaa myös majoitusta
samaisessa osoitteessa.
Ystävänpäivän juhlintaa seuranneena aamuna otimme ensikosketuksen Aliwalin suolaisiin vesiin.
Paikan omistaja Bryan ilmoitti heti
kättelyssä mahdollisuudesta tehdä toisena sukelluksena tiikerihaita
paikalle houkutteleva syöttisukellus. Emme kieltäytyneet mahdollisuudesta.
Syöttisukelluksessa

sukeltajista oleva syötti on tarkoitettu etupäässä mustapilkkahaille
joita pyörii paikalla noin viidestä
pariin kymmeneen yksilöä. Bryanin
mukaan alle kaksimetrisiksi kasvavat
musta-

veteen lasketaan kahteen eri syvyyteen sangen härskiltä tuoksahtavat sangot, jotka sisältävät
mätänemispisteen puolella
olevaa kalaa. Sukeltajat
ottavat tukea poiju-

tetusta
tangosta, joka
on asetettu noin
yhdeksän
metrin
syvyyteen, samalle
tasolle matalammalla olevan syötin
kanssa. Tämä
noin viiden
metrin
päässä

pilkkahait eivät kuitenkaan ole oikeita haita, pelkkiä koiranpentuja vain. Syvemmällä, noin parissa
kympissä oleva syötti on tarkoitettu
tiikerihaille. Merenkäynnistä sekä
edellisen illan ystävänpäiväjuhlallisuuksista aiheutuneen meripahoinvoinnin kourissa kuuntelimme
briiffausta syöttisukellusta varten.

Mädän kalan haju kumiveneessä
ei myöskään helpottanut olotilaa.
Syöttisukelluksessa, sekä sen jälkeen veneeseen noustaessa, kädet
tulee pitää lähellä kroppaa, etteivät
hait erehdy luulemaan kämmeniäsi syömiskelpoisiksi kaloiksi. Samoin sukellusvarusteet
kannattaa pitää tiiviisti
nippuun
pa k a t t u n a .
S u k e l l u ksessa
on
syytä pysyä pystyasennossa,
sillä ”seisovat”
sukeltajat muodostavat isomman

kiinnostuessa sukeltajista liikaa, oli
aika siirtyä veteen ja tangolle.

myös pohjassa on hyvä näkyvyys.
Näistä mustapilkkahaita kankeammista ja hitaammista jättiläisistä jäi
parhaiten mieleen tummat selkäraidat ja varsin rauhallinen olemus,
jotka tuskin häipyvät mielestä aivan pieneen hetkeen.

Ensimmäinen fiilis syöttisukelluksesta oli jotenkin teennäinen. Tieto
siitä että hait eivät olisi ihasteltavanamme ilman haisevia syöttejä, sai
kokemuksen tuntumaan hieman
eläintarhavisiitiltä.
Takaraivossa
oli kytivät myös epäilyt siitä miten
syöttisukellukset muuttavat haiden
käyttäytymistä ja totuttavat niitä ihmisiin. Vielä kun lisätään listaan seikka,
että alat palella puolen
tunja oudomman näköisen
kokonaisuuden vedessä. Opittuamme vielä,
kuinka toimia haiden
nin
paikallaanolon
jälkeen ja tietäen että
toinen
puolituntinen on vielä jäljellä,
saattaa lukijalle muodostua
harhaluulo
huonosta sukelluskokemuksesta. Sitä se ei
kuitenkaan ollut, ainakaan näin jälkikäteen
ajatellen. Mustapilkkahaiden kauniita kyl-

kiä sai ihailla parhaillaan
alle parin metrin
päästä silti olonsa
turvalliseksi
tuntien.
Tiikerihaita ilmaantui paikalle pari kappaletta, joista
suurin oli noin viisimetrinen.
Tiikerihait pysyttelivät syvemmällä hieman huonommassa näkyvyydessä meidän syöttisukelluksemme ajan, mutta nousevat
kuulemma matalammalle, mikäli

Haisukellusten lisäksi teimme kasan perus riuttasukelluksia ja katsastimme Aliwalilla vuonna 1974
uponneen norjalaisen rahtialuksen, The Producen, 166 metrisen hylyn. Homma toimi käyttämällämme
operaattorilla
oikein hyvin eikä haitannut
lainkaan, että hiljainen kausi ei houkutellut sukeltajia paikalle pilvin pimein.
Myös ihmisen kokoinen sukelluskeskus saa plussaa. Yleisesti ottaen
Aliwalin sukelluksista jäi mieleen
hieman odotettua huonompi nä-

kyvyys, joka huonoimmillaan oli
reilun parin kympin syvyydessä
vain rapeat viisi metriä. Valtaosan
ajasta näkyvyys pyöri kuitenkin
10-20 metrin välillä. Virtaukset
olivat Kaukajärveen ja Talviaisiin
tottuneille aloittelijoille ihan kohtuulliset, mikä oli hyvää harjoitusta
seuraavaa kohdetta silmälläpitäen.
Valokuvaaminen edestakaisin vellovassa virrassa
oli mielenkiintoista.

pailukeskukselta vaikuttanut Shelly
Beach. Täältä operoidaan sukelluksia Protea Banks -nimiselle kohteelle, joka tunnetaan suurista merenelävistään ja kovista merivirroista.
Operaattorina meillä oli Aqua Planet, joka hoiti järjestely aivan mallikkaasti. Sukelluksilla laskeudutaan
noin 35 metrin syvyyteen, josta
noustaan vaiheittain matalammalle sukellusajan jäädessä

Neljän sukelluspäivän jälkeen suuntasimme
Chevroletimme keulan
kohti etelään kohti seuraavaa paikkaa. Umkomaasista noin
tunnin ajomatkan päässä on shop-

reiluun
puoleen tuntiin. Dive masterilla
on kädessään poijunaru,

joka vetää mestaria tukka suorana virran mukana. Protealla onkin
tärkeää pysyä koko lailla tiiviissä porukassa sillä opas ei kykene
juurikaan jarruttelemaan vauhtia
poijunsa takia. Kahdesta sukelluksesta jälkimmäinen jäi koko
reissun parhaaksi törmättyämme
valtavaan vasarahaiparveen. Noin
parin kymmenen metrin päässä
pysytelleestä parvesta pystyimme
ihastukseltamme hahmottamaan
noin parikymmentä yksilöä, mutta
jälkeenpäin DM:mme kertoi parven
olleen kooltaan reilun sadan hain
kokoinen. Protealla tehdään myös
syöttisukelluksia mutta vasarahait
kuulemma tuntuvat välttävän niitä

nuoruusvuosien kesäleirimajoitukset telttoineen ja mökkeineen.

jostain syystä. Joten vinkkinä vasarahaiden perässä sinne meneville, syötti ei välttämättä ole oikotie
onneen. Muita haita siellä varmasti
kyllä näkee. Knoppitietona muuten
sellainen asia, että jälkimmäisellä
35 minuuttia kestäneellä sukelluksella virtaus kuljetti meitä noin 2.5
kilometriä. Ennätys heillä on noin
kahdeksan kilometriä.
Erinomaisen sukelluksen jälkeen
tuntui hyvältä jättää Shelly Beach
taakse ja suunnata takaisin pohjoiseen. Tällä kertaa noin 450 kilometrin päähän Etelä-Afrikan parhaana
pidettyyn kohteeseen, Sodwana
Bayhin. Sodwana Bay houkuttelee
paikalle lähinnä sukeltajia, mutta

myös lomaa viettäviä auringonpalvojia. Kuten Aliwalin matalikkokin,
Sodwana Bay on myös merensuojelualuetta ja rantaan päästäkseen
on sukeltajan kuljettava kahden
vartioidun portin lävitse. Meille suositeltiin kahta operaattoria,
joista valitsimme Coral Diversin,
ilmeisesti yhden Kwazulu-Natalin
suurimmista operaattoreista. Hiljaisen kauden vuoksi meille vakuutettiin lomakeitaan olevan rauhallinen
varsinkin viikolla. Hyvänä puolena
Coral Diversin tarjoamassa majoituksessa on se että majapaikkaa ei
ole ympäröity kiviaidoin ja piikkilangoin, kuten valitettavan monin
paikoin on Etelä-Afrikassa tapana.
Sen sijaan asuinleiri toi mieleen

Operaattorin suuri koko osoittautui tällä kertaa kohtuulliseksi pettymykseksi. Sukellushenkilökunta
koostui hädin tuskin täysi-ikäisistä dive mastereista, joiden vaisut
briiffaukset sekä sukellusten heikko johtaminen eivät edesauttaneet
luottamussuhteen muodostamisessa sukeltajan ja oppaan välillä.
Viimeisenä päivänä sukellustemme henkinen johtaja saapui paikalle puoli tuntia myöhässä juuri
heränneen ja hieman krapulaisen
näköisenä. Toisin kuin aikaisemmissa kohteissa, Coral Diversin
veneistä puuttui tarkemmat navigointilaitteet, minkä seurauksena
parilla sukelluksella meidät pudotettiin hieman väärään paikkaan
ja tavoitteena olleet kohteet jäivät
näkemättä. Itsenäiseen paritoimintaan tottuneina nämä seikat eivät
kuitenkaan veden alla pahemmin
häirinneet meitä. Sukellusvesien
puolesta Sodwana Bay nimittäin
tarjoaa erinomaiset nähtävyydet.
Riutat ovat ainakin vielä hyvässä
kunnossa ja elämää löytyy veden
alla monissa eri väreissä näkyvyyden ollessa erinomainen. Hienoimmaksi muistoksi Sodwanasta
jäänee snorklailu pullonokkadelfiinien kanssa matkalla sukelluskohteeseen. Jos Sodwanaan tulee

joskus lähdettyä toisen kerran niin
veikkaanpa päätyvämme toiseen
meille suositeltuun operaattoriin,
ReefTeachiin.
Etelä-Afrikkaan jäi vielä nähtävää.
Atlantin puolella Kapkaupugin
edustalla oleva Dyer Island tarjoaa
parhaat mahdollisuudet nähdä valkohai. Kesä- heinäkuussa itärannikolla piipahtaa valtavat sardiiniparvet (Sardine run) niitä saalistavine
otuksineen. Tätä vedenalaista spektaakkelia varten sukeltaja saattaa
joutua varaamaan pari viikkoakin,
sillä parvet eivät saavu paikalle viikon aikataululla. Kolmas asia, miksi
palata Etelä-Afrikkaan, on tikkarit,
joita jaettiin jokaisen sukelluksen
jälkeen veneessä. Jos valita saa,
niin raati suosittelee vihreitä tikkareita. J

HYVÄÄ RUOKAA, KALAA,
HAITA JA AURINKOA!
Thaimaa 3/2011 poikettiin Koh Lantalla lomalla, ja
mitäpä loma olisi ilman sukellusta.
Kuvat: Vesa, Verneri ja Noora. Teksti: Vesa

Olin etukäteen kysellyt jonkin verrran sukelluskeskuksilta hinta tietoa
jotta päästäisiin testaamaan jokin
uusi keskus. Paikan päällä iltakahdeksalta kierrellessä oli kiva huomata että 2 keskusta joista olin
kysellyt olivat molemmat sulkeneet jo siltä iltaa ovensa. No aina
avuliaat Ruotsalaiset Kon-Tikillä
olivat paikalla ja varattiin sitten
sieltä ekat sukellukset. Samalla firmalla laivalla olemme
olleet jo ennenkin Krabilla käydessämme. Lokikirjat näytille ja kortit tiskiin.
Onneksi meillä oli mukana
erilliset selvitykset noista
jo tehdyistä ”Deep ” sukelluksista. Tietysti lokirjan
sukellusmäärä oli jonkinlainen mittari myös. Saimme
buukattua sukellukset parin
päivän päähän. Sitten vaan
levittämään rasvaa ihoon.

Punakalla iholla varustettuna olimme aamulla seitsemän aikaan
valmiina
lähtöön.
Thai-

maan tavoista poiketen auto oli paikalla joten
k a m a t
katolle
ja ter-

vehtimään muita kyydissä olijoita. Joukosta
löytyi heti yksi suomalainenkin. Laivalle
päästyämme tervetuliais puheet ja aamupa-

la, sitten vedettiin kamoja nippuun,
kun pistimme painoja selkälevyjen
vyötäröhihnaan alkoi paikalla parveilla oppaita ihan riittävästi. Joachim joka oli meillä oppaana
ehdotti sitten kauniisti että josko
laittaisimme painot toiselle vyölle jotta saamme ne tiputettua jos
tulee kiire pintaan, koetin vähän
aikaa kinata että me pysytään mieluummin alhaalla kuin pompsahdellaan hätäisesti pintaan. Mutta päällikön päiväkäsky on
päällikön päiväkäsky joten
kompromissinä osa painoista oli vyöllä ja osa pulloremmissä. ( Paitsi Nooralla joka ei viitsinyt niitä moneen
paikkaan laitaa ja esitti niin iloista
toisesta vyöstä että se huomattiin.)
No onhan se niin että painosta pitää päästä eroon jos vaikka pinnalla tulee hässäkkää.

Tämän pikku episodin jälkeen kaikki olivat tyytyväisiä ja veteen päästiin ajallaan. Eka sukellus oli vähän
niin kuin kevään ensisukellus, mutta kun kamat oli
jo hallissa tsekattu kaikki
oli kohdallaan. Ensimmäinen paikka oli Koh jotakin
( saari) jossa nähtiin niitä
koralleja, ja kaloja, mureenoita, anemone kaloja. niin
ja sitten muita sukeltajia.
pintaan tultuamme laivan
Thai kokkitädillä oli paukut
heti valmiina. Elektrolyyttiä , ei niin hyvää paitsi elimistölle. joka sukelluksen
jälkeen tarjotin oli täynnä
kuppeja joissa oranssia
nektaria oli tarjolla. Hymyilevä kokki melkein pakotti
juomaan sen ennen kuin
sai räpylät jalasta.
kannella oli siten banaania ja limua tarjolla. Koko
reissun aikana taisimme
juodakin sellaisen pienen
rekallisen limua ja jääteetä, ja tynnyrillisen vettä ja
elektrolyyttiä. Pinta-aika
kului hienosti kaloja kirjasta tunnistaen, nähtiin
siis mantoja ja vaikka mitä
– Kirjassa. ja vinkkinä seuraava, kun olet vaikkapa

Liveaboardilla, kuvaat vaan siitä
kirjasta valashain ja näytät seuraavan sukelluksen jälkeen sen jollekin
toisessa ryhmässä olleelle ja sanot:
Kato millaisen kuvan sain! Toimii.
kuulemma.

mainio. taas tunnin pinta-ajan jälkeen veteen : Korallia, kaloja lisää
kaloja , rapuja, vähän kaikenlaista. Ihan ok. pintaan päästyä taas
samat rutiinit, mutta nyt oli listalla
lisäksi 4 eri sorttia pannukakkuja.
Lokikirjaa täytellessä matka satamaan ja olimme takaisin hotellilla
hyvissä ajoin. Eka päivä takana ja
varattiin sitten jo lisää.

Seuraaavalle sukelluspäivälle meiltä lähtikin sitten vain 2 kun Noora
jäi lisäämään rusketusta. Koh Lantan sukelluskohteissa on se hyvä
puoli että ne ovat sopivan laivamatkan päässä joten Liveaboard ei
ole mitenkään pakollinen valinta ,
ja saarelta niitä operoikin vain yksi
Tokan sukelluksen jälkeen oli sitten keskus. Tokana päivänä nähtiinkin
ruoka. Riisiä, riisiä vihanneksilla, sitten jo black tip hai, melkoinen
sellaista keltaista peruna tai jokin jötkäle, (taisi olla 1,5m ) ja nopea.
lientä , kanaa kasviksilla. Tarvii sa- Kun havaitsin sen ensimmäisenä,
noa että meikäläisen
kuvailema ruokalista
ei ollut yhtä hyvä kun
laivan ruoka. – Käytännön vinkki: tuo
keltainen mikälie kastike kannattaa pistää
suoraan suuhun koskematta huuliin, on
meinaan niin tulista
että kirvelee, pirusti aivan sama onko
ruoka kuumaa kun se
on tulista. ja maku

meinasin hakata maskin halki kun
merkkasin sitä Vernerille ja meidän
oppaalle. sitten nähtiin taas korallia ja jotain muuta. Niin kaloja, paljon. Toinen ryhmä oli safetystopissa nähnyt 8-12 parven noita black
tippejä. Ruotsalaiset on oikeestaan
ihan hauskoja, ne osaa suomeakin: Puukko. Verneri tiesi kertoa
että uskovat että suomalaisella on
aina puukko mukana. Meillä ei ollut. ei tosin olisi tarvittukaan, paitsi yhdellä sukelluksella kun olin
nukkuvan
leopardihain
vieressä ja huomasin kiduksen
alta tule-

van siiman. tosin sen katkaisu olisi
saattanut olla huono idea, vaikkei
lihansyöjä olekaan. Samalla sukelluksella nähtiin sellainen melkoisen
iso rauskukin, tälläkin oli ympärysmittaa puolentoista metrin verran.
Kyseinen yksilö ei ollut kovin in-

noissaan sukeltajista vaan liihotteli
tiehensä, vaikkei edes oltu ihan vieressä. Kuvia tuli napsittua paljon ja
oikeaa salamaa alkoi tehdä mieli.
Minä otan kuvia (dokumentoin) ja
Verneri valokuvaa (taidetta). Jos
Noora saa kameran sillä räpsitään.
kaiken kaikkiaan tehtiin Vernerin
kanssa 5 päivää yhteensä 15 suke l l u s t a ,

Noora tyytyi 2 päivään 6
sukelluksella ja hotellin rannassa poltetulla
nahalla. Päästiin myös
sellaiseen avoimeen
luolaan, ja chimey (
olisikohan se niin kuin
savupiippu?(On se tarkastin sanakirja.org)).
Noihin molempiin tuli siis auringon valoa sisään, toiseen alhaalta
ja toiseen ylhäältä. Taas tekee mieli
ostaa salama.

Parhaat kohteet olivat Hin Daeng ja Hin
Muang. korallit olivat
hyvässä kunnossa ja
elämää todella paljon.
Matka näille kesti noin
3,5 tuntia ja takaisin
vähän vähemän kun
viimeiseksi sukelletaan
yksi kohde vähän lähempänä. Tästä operaattorista ei ole kuin
hyvää sanottavaa, saatiin asiallinen
opas ja sukellukset olivat niin pitkiä kuin ilmaa riitti. Pullot oli aina
täytetty täyteen. Reissusta ei jäänyt
kuin hyviä kokemuksia. Kannattaa
muuten vuokrata sellainen Tuk Tuk
päiväksi ja ajaa mahdollisemman
jyrkkiä ylä ja alamäkiä, tulee vähän
extremeä lomaan.
Reissussa: Vesa, Verneri ja Noora
Siren ja kuivempi osasto perheestä..

