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URSUIT HEAVY LIGHT KEVLAR
Elokuvien luotiliiveistä tuttua kevlaria kuivapuvun materiaalina - kuullessani tästä ihmepuvusta ensimmäisen kerran, myyntiluaseiden ylistäessä
puvun joustavuutta, hengittävyyttä ja ennen kaikkea keveyttä, päätin testata
tätä suomalaista, ensisijaisesti viranomaisille ja ammattisukeltajille suunniteltua pukua.
teksti: Hessu, kuvat: Ursuit

Säästäminen
Aloitellaan huonoista puolista, niin
ne on sitten hoidettu pois päiväjärjestyksestä. Kaikkia muita, paitsi
kenties Lottovoitolla huikean elintasonsa saavuttaneita, hankintaa
hidastaa puvun korkeahko hinta.
Itsehän Lottokupongin taas unohdin viedä, eikä päätoimittajat pääse
huimilla palkoillakaan leveilemään,
mutta siltikin jostain ovh:n ilmoittaman lähes 1800 euron hinnan
sain kokoon haalittua armottomilla kituuttamisilla, pienistä viikkorahoistani säästäen. Puvun hintaa
nostaa vielä jonkin verran listapukuun tehtävät muutokset, mutta
onneksi sain puvulle huomattavat
hinnanalennukset ja jäipä rahaa
uusiin räpylöihinkin. Puvun hankinta tuli muutenkin ajankohtaiseksi
ja pakolliseksi, kun vanha kuivapuku oli päässyt pahasti kutistumaan
kaapissa talven aikana. Puvun toimitusaika oli tilauksesta nelisen

viikkoa, joka melkein meni tiukoille
puvun mukaan saamiseksi sukellusmatkalle.
Nihkeää taistelua
Päätin sovittaa pukua heti sen saatuani. Pukua ei ainakaan jutun kirjoitushetkellä saanut muutoin, kuin
etuvetoketjulla, mikä kieltämättä
hieman jännitti minua etukäteen.
Tajusin nimittäin vasta myöhemmin tilauksen sisään jätettyäni,
etten ollut koskaan pukenut etuvetoketjullista kuivapukua päälleni
ja etuvetoketjullisista märkäpuvuistakin oli lähinnä ikäviä muistoja, kun rautakangen notkea lihava
mies ketkuttaa olkapäitään hiestä
märkänä väännellen yrittäen saada
ähisten puka päällen tai pois. Hieman ähinäksi tämä sovituskin meni,
silllä en kerennyt kiireissäni pistämään minkään sorttista t-paitaa
päälleni ennen puvun pukemista.
En suosittele kokeilemaan! Pukua

riisuessani olin
jo lähtemässä läheiseen pupiin
pyytämään ulkopuolisilta apua,
kun en meinannut saada kättäni
ulos hihasta millään. Pienen version maailmasodasta voittettuani
(=sain puvun päältäni), päätin kokeilla samaa uudelleen, mutta tällä

kertaa pitkähihaisen
aluspaidan kera. Plop plop ja plop!
Puku suorastaan muljahti päälle
ja yhtähelposti pois. Etuvetoketju
osottautui yllättävän näppäräksi ja
puvun pukeminen päälle onnistuu
jopa yksin ilman sen kummempia
ongelmia.

Irtohuppu
Puku toimitetaan paksun irtohupun
kera. Irtonainen huppu osottautui
monessa kohtaa varsin käteväksi
keksinnöksi. Ensimmäinen huomio
oli, että pään taakse taivuttamista
haittaava hupun jäykkyys oli poissa. Irtonainen huppu antaa kiiteää
huomattavasti laajemman ja kevyemmän liikeradan, oikeastaan minkään sitä rajoittamatta. Vain istuessani kumiveneessä kamat päällä
pään sivulle ääriasentoon kääntäminen vaati ponnisteluja. Toisaalta
taas sukeltaessa en tätä enää huomanut.
Toinen seikka, joka puhuu irtohupun kätevyyden puolesta, on se
sen kätevyys safareilla ja sukellusretkillä, kun kamojen kuivuminen
ei ole itsestäänselvyys sukelluksien
välillä. Viileällä kelillä, ennen iltasukellusta, kosteiden sukellusvarusteiden päälle pukeminen vastaa sitä isoa karvaista juttua siellä
niin ja syvällä. Itse pukuhan pysyy
mukavan kuivana sisältäkin, mutta
ennen märän hupun päähän vetäminen on tuntunut aika ikävältä.
Kahta kuivapukua tuskin kukaan
kantaa mukanaan, eikä korkeista
hankintahinnoista johtuen semmoisia monilla olekkaan, mutta
parin irtohupun kanssa tilanne onkin toinen. Irtohuppuja irtoaa jo
muutamalla kympillä, eikä ne laukussakaan paljoa paina. Irtohuppu

antaa myöskin mukavasti säätövaraa veden lämpötilan suhteen.
Lämpöisessä vedessä sukeltaessa
7-millinen huppu saattaa tuntua
ahistavalta ja sitten taas 4 asteisessa 3-millinen on vähän, kun olisi
vain pipon vetänyt päähänsä jä hypännyt jäihin.
Taskut ja saappaat
Kevlari jatkaa Ursuitin laadukasta
taskumuotia. Puvussa on molemmissa reisissä suuret tarraläpälliset
taskut. Läpässä on vetoketjulla suljettava pikkutasku esim. varalamppua tai puukkoa varten. Taskun
pohjalta löytyy D-lenkki, mihin voi
varmistaa lukolla taskuun säilöttävät arvoesineet.
Kevlarin voi tilata perinteisillä kumisaappailla, jotka on tullut tutuksi
Ursuitin aiemmistakin kuiviksista.
Listalta löytyy kumisaappaan lisäksi myöskin erityisesti tekniikkasukellukseen suunnitellut neopreenisaappaat.
Nepparisaappaiden
luvataan olevan kevyemmät, joka
vähentää puvun roudauspainoa
entisestäänkin, sekä joustavammat. Oma valinta osui nyt kuitenkin
sattumalta perinteisiin kumisaappaisiin, jotka osottautui tasapainon
kannalta toimiviksi yhdessä Scubapron Jetfinien kanssa.
Mansettien säätöä
Uuden puvun kireet mansetit on

syytä venyttää löysemmiksi mukavuussyiden lisäksi myöskin ihan
turvallisuudenkin vuoksi. Erilaiset
kiristeet raajoissa lisäävät riskiä
dekompressiotaudeille. Kiristävä
mansetti saattaa estää verta kiertämästä kunnolla esimerkiksi kädessä, joka taas synnyttää typpikertymiä. Noustessa lähemmäksi pintaa,
tai pukua riisuttaessa kertymät
saattavat vapautua verenkiertoon.
Mansetteja ei missään nimessä
kannata löysentää leikkaamalla.
Millinkin vekki leikkauksessa repeää jossain vaiheessa ja liian löysyttämisen riski on suuri ja vahinko
peruuttamaton. Itse venytin kaulamansetin miellyttävän löysäksi
venyttämällä mansetin kaksitoista
litraisen terästankin ympärille yöksi. Rannemansetit venyivät sopiviksi puolentoista litran limsapulloilla.
Jonkin ajan kuluessa kumi vetäytyy
takaisin ja venytys tarvii uusia.
Testiympäristöt
Pääsin testaamaan varsin pian puvun saatuani sitä muutenkin kuin
suihkussa puku päällä seisten. Ensikasteen puku saikin Kalevan uimahallissa missä testailin sitä verraten
lähinnä edelliseen pukuuni, Heavy
Light Cordubaan. Sukellusasento
tuntui löytyvän välittömästi, eikä
mitään ylimääräisiä kikkailuja nilkkapainoilla tai säärystimillä tarvittu. Puku tyhjeni helposti matalissa-

kin syvyyksissä venttiiliä avaamalla
jopa melkein suoraan sukellusasennossakin. Lämpimissä vesissäkin
suosittelen käyttämään pitkää
aluspaitaa ja housuja, sillä puvun
sisäpinta tuntuu ikävän karhealta
paljasta ihoa
vasten.
Oikeassa
ympäristössä, meressä,
t a r ke m m i n
sanottuna
Punaisessa
Meressä puku
kastui jo heti
seuraavalla viikolla.
Viikko
liveaboardilla
tarjosi puvulle parisenkymmentä
dippausta suolaiseen veteen. Puku
sujahti päälle mukavasti
laivaolosuhteissakin, eikä
kylmiä ja kosteita
märkkäreitä päälleen kiskovia käynyt kateeksi. Käytön
mukavuutta
isolla
ämmällä! Sukellettaessa puku tuntuu
joustavalta, eikä juuri
rajoita liikkeitäni millään lailla. Puku toimi
reissussa niin hyvin,

että pohdiskelen juttua kirjoittaessani hyvin tarkkaan vaihtoehtona otta sen mukaani ensi syksyksi
myös Thaimaahan kolmi-millisen
märkkärin sijaan.

Loppusanat
Puku yllätti minut positiivisesti
täysin! Jahka jäät järvistä lähtevät,
pääsen testaamaan pukua myös
kylmiin vesiin sisäpuvun kanssa.
Joustavuus, keveys ja helposti puettavuus muistuttaa jo tuulipuvun
keveyttä. Henggittävyydestä tai sen
puutteesta en oikeastaan osaa sanoa mitään paitsi, että alusvaatteet
tuntuivat pysyvän kuivina, vaikka
melkoisen lämpöisissä vesissä sukelsinkin. Irtohuppu ja taskut nostavat pisteitä ja oikeastaan ainoaksi negatiiviseksi seikaksi nostaisin
vain puvun hinnan.

Ursuit Heavy Light Kevlar
Valmistusmaa: Turku
Hinta: 1795e (ovh)
Plussat:
+ joustavuus
+ keveys
+ päälle puettavuus
+ irtohuppu
+ taskut
Miinukset:
- Hinta

RÄPYLÄUIMARIT TURKISSA
Räpyläuimarit suuntasivat jo toisena vuonna peräkkäin matkansa
Turkin Belekiin 5.-12.10.2011. Kuten kouluajoista muistamme, tuo
Turkin eteläosan Lyykia on länsimaisen demokratian alkukoti,
jossa aikanaan naisetkin pääsivät
päättämään ja tasaveroisiksi kansalaisiksi. Tarkoituksena oli pidennetyn viikonlopun aikana kerätä
uintikilometrejä 111 kilometrin
vuositavoitetta silmällä pitäen.
Fyysisen kunnon ylläpito edellyttää parhaimmillaan kuitenkin myös
muuta hyvinvointia. Sirene Belek
all-inclusive hotelli tarjosi tähän
hyvät puitteet. Hotelli sijaitsee Välimeren rannalla. Hotellin alue on
laaja ja sisältää mahdollisuuksia
eri urheilulajeille. Mutta mikä tärkeintä, alueella on 50- metrin kymmenratainen ulkoallas. Sen lisäksi
hotellista löytyy 25 metrin sisärata.
Lento lähti mukavasti Tampereelta illalla ja innokkaimmat olivat jo
aamuyhdeksältä uimassa. Hotellin
muut asukkaat näyttivät keskittyvän pääosin golfiin, joten altailla ei

venyttelyn ja vesijumpan. Aamun
uintitreeni alkoi 8-9, jonka jälkeen
aamiainen jo maistuikin. Venyttelyn ja vesijumpan jälkeen oli lounas
ja päiväunet. Iltapäivätreeni alkoi

juuri ollut tungosta.

Päivittäinen perinteinen kuohuviinijuhla järjestettiin huonekunnittain. Kuohuviinijuhlien teemat
vaihtelivat eri iltoina: Rinkisten
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Uintikeskiarvo laski vuoteen 2010 nähden noin 10 km, mikä johtui puolivälissä leiriä alkaneesta viileästä säästä, joka kylmensi ulkoaltaan veden.			

Normaali päiväohjelma sisälsi kun- kolmen maissa ja päättyi vaihtele- tilaisuudessa oli Jarin 55v. juhlatosalin ja juoksumattotreenin / ve- vasti ilmanalan ja osallistujien kun- vastaanotto ja virtuaalimitalien
nyttelyn, kaksi uintitreeniä, ohjatun non ja näkemyksen mukaan.
jako uusille viime kauden 100 km

uimareille. Paavilaisten lähtökohtana oli ajan trendien mukaisesti
Suuret Tunteet, teemana Ystävyys
– hieno ilta. Leinosten aiheena oli
Suomen urheilun nykytila - paras
liikkeelle saatu ryhmä Turkissa kohottamassa keskimääräistä kuntotasoa. Nevalaiset olivat antiikin
perinnön innoittamina laatineet
Eepoksen, eli runomuotoisen laajan kertomuksen matkasta. Teos on
artikkelin liitteenä ja matkan parempana kuvauksena. Ilta oli muutenkin dramaattinen muuttoineen
huoneistoon, josta ulkona raivonnut ukkosmyrsky salamoineen oli
vaikuttavimmillaan. Huhtaloiden
aiheena olivat Kokemukset: Vanhat
matkavideot palauttivat mieleen
seuran aiempien matkojen tunnelmia. Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä oli Riston luento Urheilijan
Lautasmallista. Opimme, että tuomituista hiilareista osa onkin lähes
hyviksiä ja että jokaisen meistä tulisi löytää oma sisäinen ravintolaterapeuttimme.

suuruinen. Ruoat vaihtelivat päivittäin ja olivat maukkaita. Räpyläuintivastaava Jari laski tunnollisesti
uidut kilometrit ja totesi, että matkalla kaikki päissäänkin lasketut
summat olivat oikein - kilometrit
eivät siis lisääntyneet kotona tietokonelaskennassa yhtään - turha värkkikö siis mokoma PC? Yhteiskilometrimäärä oli 305,3 km ja
keskiarvo/uimari 27,8 km. Tulosta
voidaan pitää hyvänä, joskin määrä laski edellisen leirin tulokseen
nähden. Syytä voitanee hakea osin
vaihtelevista säistä, sillä pääaltaan
veden lämpö laski loppua kohti 20
asteen alapuolelle.

Säätilat olivat vaihtelevat kuten
kuvista voi päätellä. Alkumatkasta
paistoi aurinko ja kaivattua d-vitamiinia kertyi. Sää muuttui kuitenkin viikonloppuna matalapaineeksi
ja aurinko ei paistanut enää. Öisin
salamoi, ukkosti ja kävi kova tuuli; myrskysi. Aamulla oli harmaata
ja satoi. Rannalla tuuli oli kaatanut
rantatuolit, repinyt aurinkokatosIllallistarjoilut olivat ja muhkei- ten kankaat ja roskia oli ajautunut
ta ja ravintolan itsepalveluosasto rantaan. Ulkoilman venyttelyt vaiholi pienen marketin ruokaosaston tuivat sisäjumppaan, kuntosalit-

reeniksi ja uinti osin sisäaltaaseen.
Turkkilainen kylpylä, hieronta ja
klassinen parranajo olivat elämyksiä. Sää vaihtui viimeisenä päivänä
vielä aurinkoiseksi ja evästi meitä
talvea vasten.
Reissussa oli taas hauskaa ja monipuolista liikuntaa. Prof. Rinkinen
piti mielenkiintoisena kokeiluna
kuorolaulua turkkilaisessa saunassa. “Kalliolle kukkulalle” kahdella
eri sävelellä peräperää veti ulko-

maalaiset hiljaiseksi, puolalaisia
kansanlaulajia tietenkään lukuun
ottamatta.
Leinoset ja Humpat

HYLKYJÄ JA HYLKEITÄ SAARENMAALLA 2011
Lähdimme Korpelan Hessun kanssa 16.6-11 aikaisin aamulla Versolla kohti
Saarenmaata. Sukellusmatka oli varattu suomalaisen Xwanderin kautta. Seikkailtuamme hieman matkan varrella ylimääräistäkin pitkin Viron maaseutuja
saavuimme yöksi Pangaan. Panga Diving Resortissa majoitus oli siisteissä kahden hengen huoneissa.
teksti: Pasi Virtanen, kuvat: Pasi & Hessu

Sukeltajia oli kerääntynyt paikalle
ympäri suomea. Hämeenlinnasta,
Kotkasta, Helsingistä jne. Olimme
ainoat Tamperelaiset. Ensimmäisenä sukelluspäivänä heti aamupalan jälkeen tutustuimme alueeseen
joka käsittää monta hirsirakennusta aivan Itämeren rannalla.

Roudasimme varusteet varustekatokseen ja valmistauduimme hylkysukelluksiin. Päivän ensimmäinen sukellus oli Englantilaiselle
kauppalaivalle nimeltä Marta joka
upposi epäselvissä olosuhteissa.
Laivan keskiosa jostain syystä räjähti. Päivän toisen hylkysukelluksen

kohteena oli T-212 miinanraivaaja.
Molemmat hylyt olivat hieman
vajaa kahdenkymmenen metrin
syvyydessä ja näkyväisyys oli hyvä.
Toisena sukelluspäivänä tutustuimme Pangan laajoihin kalkkikivimuodostumiin pohjassa. Kalkkikivi
muodosti monenlaisia mielenkiintoisia seinämiä ja sukelsimme kuin
vihreitä portaita pitkin Pangan

rannikkoa. Kampeloita tuli vastaan
silloin tällöin. Kampelat viihtyivät
pohjassa aivan paikallaan tähän
vuodenaikaan joten niiden kuvaaminen ei tuottanut suurta haastetta. Jotkut porukastamme pyydystivät muutamat kampelat joita
savustimme Barbequen merkeissä,
iltajuhlassa jossa monelaista hyvää ruokaa ja juomaa riitti. Sauna
oli kuumana ja kylpytynnyri täynnä

sukeltajia.
Yösukelluksen skippasimme. Kolmantena päivänä puimme kuivapuvut päällemme ja lähdimme
kelluttelemaan
Vilsandin hyljeyhdyskuntaan. Hylkeitä oli paikalla
monta kymmentä mutta kovin lähelle emme päässeet niitä kovasta
yrityksestä huolimatta.

Sukellusretki oli kyllä muutaman
satasen arvoinen. Yöpymiset, ruuat, tankit, täytöt, opastetut sukellukset( 6 kpl) jne. Palvelu pelasi
kaikin tavoin, henkilökunta esim.
täytti myös omat mukanani olleet
tuplaseiskatkin. Ruoka oli hyvää ja
”yllättäen” pärjäsi suomen ja englannin kielellä aivan loistavasti.

SUKELTAJALIITON VA-KUVAUSSEMINAARI
Sukeltajaliitto järjestää erilaisia koulutuksia ja seminaareja liittyen sukeltamiseen ja muuhun veden alla tapahtuvaan. Tällä kertaa Helsingin Pasilaan kokoontui SLU talolle satapäinen joukko vedenalaisen kuvaamisen
harrastajia kuulemaan alan ammattilaisten vinkkejä, miten saadaan kuvat
ahvenesta näyttämään entistäkin paremmilta.

Sitten, kun ei ole enää mitään muuta rahan menoa ja tilipäivänä joutuu harmitteleen, kun edellinenkin
tili on vielä ihan täysin koskematteksti: Hessu, kuvat: Hessu, Pauli Sorsakari & Olli Rinne
ta, voi ainakin alkaa suunnittelemaan järjestelmäkameran mukaan
Perusteista liikkeelle
meroita. Sen lisäksi lähes jokaisel- ottamista sukellukselle. Hyvä järKari Savolaisen avattua seminaarin le tavalliselle pokkarille löytyy joko jestelmäkamera hyvällä kalansilja muistutettua arvonnoista ja ilta- kameravalmistajalta itseltään, tai mäobjektiivilla kustantaa helposti
juhlasta ( jonka itse jouduin valitet- kolmannen osapuolen tekemänä sen pari tonttua. Kuten pokkareiltavasti jättämään väliin), päästiin sukelluskotelo, joka mahdollistaa le, myös järjestelmäkameroillekin
heti asiaan. Olli Rinne aloitti sukel- kameran viemisen vedenalle aina on saatavana muutamalta merkiltä
luskuvaamisen perusteista. Perus- 40 metriin saakka.
kameramallille spesifisiä koteloita.
teet käsittelivät jo melko laajalla
Suosituin ( ja edullisin) merkki tältarjonnalla kaikkea, mitä kuvaamiseen liittyy, aina motivaatiosta laitteiden valintaan, kuvaamisen haasteisiin, valaistukseen jne.
Pokkari vs. järkkäri
Kaikki, varsinkin tekninen, mikä veden alle viedään ja valmistetaan
vielä toimimaankin siellä, maksaa.
Niimpä vedenalaiseen kuvaamiseenkin saa dollareita menemään
niin paljon kun niitä vaan lompakko kestää. Vedenalaisen kuvaamisen aloittaminen on onneksi nykypäivänä jo kohtuullisen edullista.
Markkinoilla on useita muutamaan
metriin vettä kestäviä pokkarika-

kari savolainen puheenjohtajan
ominaisuudessa avasi seminaarin.

Seminaari houkutteli paikalle
täyden salin valokuvaamisesta
kiinnostuneita valokuvaajia.

Olli Rinne kertasi sukelluskuvaamisen perusteet, sekä kuinka
valaistaan oikein.

z

Kimmo Lahtilainen häikäisi valokuvillaan vapaasukeltamalla.

z

z
z

Niin uskomattomalta kun se kuulostaakin, kaikki ilmeisesti eivät ole
kiinnostuneita sukeltamisesta!

Jaakko Ala-Hiiro otti pokkarista
kaiken irti.

Ralf Åström kertoi PADI:n Digital
UW Photographer-kurssita.

lä hetkellä Ikelite, jonka kotelo esimerkiksi Canonin suositulle 7D:lle
maksaa semmoisen puolitoista
tonnia. Tällä ei ihan vielä veden
alle päästä, vaan tarvitsee kameran
objektiivikin oman kotelonsa, eli
domeportin, jonka hinnat liikkuvat
muutamissa satasissa. Järjestelmäkameran ehdottomana etuna on
hyvän optiikan tuoma valovoimaisuus ja parempi tarkennus. Haittapuoleksi on pakko nostaa hinta
(siis jos jotakuta tuo rahan puute pahasti häiritsee), sekä valtava
fyysinen koko. Järjestelmäkamera
sukelluskotelossa ei mene enää
isompaankaan liivintaskuun.

Pekka Tuuri päätti seminaarin
laittamalla kuvat kisakuntoon.

Valokuvatessa kuvataan valoja
Kuten nimikin sen sanoo, valukuvatessa filmille - tai nykyaikana muistikortille - tallennetaan valoa. Siksi
pimeässä kuvatut kuvat eivät hirveästi katsojia pitkään jaksa innostaa. Vesi hallitsevana elementtinä
on varsin paskamainen kaveri kuvaajalle. Se on painavaa, se syö valoa, siinä lilluu kaikkea partikkelista
paskaan ja se on vielä kaiken lisäksi
varsin haitallinen herkille elektroonisille laitteille, kuten kameralle, sukelluskotelon o-renkaan petettyä.
Veden ikäviä ominaisuuksia vastaan voidaan kuitenkin varustautua
jollonka kuvaaminen mahdollistuu.
Yksi näistä tärkeistä varusteista on

valolähde. Valolähde voi olla joko
kiinteä valaisin, salamavalo, tai niiden yhdistelmä. Koska vesi taittaa
valoa ja syö valosta värit, on veden
alla maailma sinertävää tai vihreää. Ulkopuolisella valolähtellä värit
heräävät taas eroon tuoden siihen
hylkyyn myös punaiset ja keltaisetkin värit.

Sami pääsi hypistelemään vedenalaisen valokuvaamisen huippumodernia teknologiaa

Valon oikealla ja kekseliäällä sijoittamisella syntyykin kuvauskilpailun
voittavia kuvia. Mikäli valonlähde, esimerkiksi salama, on samassa suunnassa kameran kanssa,
saattaa kamera kuvata vain linssin edessä leijailevaa partikkelia
ja muuta moskaa. Jos salamavalo
suunnataan sivusta kohteeseen, ei
valo valaise kameran ja kohteen
välisellä linjalla lilluvia roskia ja kuvat näyttävät puhtailta. Luonnon
valoa kannattaa tilanteen mukaan
käyttää hyödyksi, mikäli sitä vaan
on tarjolla. Luonnon valolla kuvasta valottuu tausta ja salamavalon
valolla taas lähellä jonkin hienoyksityiskohta. Tässä tapauksessa salamavalon suuntaaminen on tärkeää.
Salamavalon suuntaamisesta helpottaa joko salamavalon kylkeen
kiinnitettävä valaisin, tai hybridivalaisin, joka sisältää salamavalon
lisäksi myös tasaistavaloa antavan
valaisimen. Valokeilalla pystytään
salama suuntaamaan kohteeseen
ja kameran objektiivin automaatti-

Tampereen Sukelluskeskusken Jussi
Sila esittelemässä vedenalaisen valokuvaamisen kalustoa

nen tarkentuminen helpottuu huomattavasti.
Valotus ja värit
Yleisesti suositellaan kuvaamaan
puoliautomaatilla. Itse suosin tilaa
”Av”, missä kuvaaja valitsee herkkyyden ja aukon, automatiikka
huolehtii valotusajasta. Kameran
histagrammi-näytöstä kannattaa
valotus säätää oikealle, eli mahdollisimman kirkkaaksi, kuitenkaan
vaaleita sävyjä läpipolttamatta ja
pitäen suljinajan tarpeeksi lyhyenä,

jotta kuva ei pääsisi tärähtämään
liian helposti. Liian tummaa kuvaa
tietokoneella vaalennettaessa tummat sävyt alkavat ensimmäisenä
kohisemaan ja yksityiskohdat eivät välttämättä erotu. Kameroissa
on usein esiohjelmoitu sukellusmoodi, missä valkotasapaino säädetään soveltuvaksi vedenalaiseen
kuvaamiseen. Käytännössä kamera
heikentää sinisiä ja vihreitä sävyjä
ja vahvistaa punaisia. Itse suosittelen pitämään valkotasapainosäädöt automaatilla ja tallentamaan
kuvat raakaformaatissa (RAW).
Raakaformaattikuva antaa kuvalle
säätövaraa ja niimpä tietokoneella
saadaan korjattua isojakin virheitä,
joita veden alla tehtiin kuvaa otettaessa. Pelkkään JPG-formaattiin
tallennettaessa kuvasta jätetään
RAW-formaattiin verraten paljon
dataa tallentamatta.
Etäisyys ja vakaus
Kuten aiemmin todettiinkin, vedessä leijailee kaiken sorttista moskaa,
jota ei välttämättä kuvaan haluta
tallentuvan. Tämän vuoksi kuvat
kannattaa ottaa mahdollisimman
läheltä kohdetta, jolloin mahdollisimman vähän sontaa jää leijumaan kameran ja kohteen väliin.
Tästä syystä objektiiviksi kannattaa
valita mieluummin laajakulmainen,
kuin tele-linssi. Mikäli halutaan saa-

da yhteen kuvaan koko laivan hylky, kannattaa kuvaamiseen käyttää
jalustaa, pitkaa valotusaikaa ja ulkoisia valolähteitä. Kamera jalustalle, pieni herkkyys, sopiva filtteri
ja vaikka minuutin valotusaika ja
kuvasta tulee melko onnistunut. Tai
sitten kulutettiin elämästä taas yksi
arvokas minuutti vain pelkästään
epäonnistuaksemme kuvan ottamisessa polttamalla se puhki.

Kaikkea vempainta nähtävillä
Seminaarissa oli muutama laiteesittelijä esittelemässä tuotteitaan
ja uutuuksiaan. Paikalla pääsi tutustumaan mm. sukellusmaskiin,
mihin on integroitu videokamera,
sekä valaisimet molemmin puolin
päätä. Esillä oli myös erilaisia valaisimia, stroboja, varsia ja kahvoja.
Olympukselta esillä oli pari kappaletta järeämpää pokkarikameraa
sukelluskoteloillaan. Salin seinillä oli nähtävänä muutamia toinen
toistaan upeampia eri kuvaajien
ottamia valokuvia veden alta ja vähän päältäkin. Ehkä suurin ihmetys
oli se, että Ikelite tunnetuimpana
vedenalaisien koteloiden ja valaisimien valmistajan asemassa loisti
poissaolollaan. Väitän, että Suomen innokkaimmista vedenalais-

Teknisiä laitteita kuitenkin se huomattavasti tärkeämpi on sukellustaito. Valokuvatessa veden alla
sukellustaito nousee entistäkin
merkitykselliseen arvoon. Valokuva vangitsee pysähtyneen hetken.
Jotta hetki voidaan vangita, tulisi
kuvaajankin kyetä pysähtymään
kuvan oton ajaksi. Mikäli olet kohdettasi liian lähellä, ei tässä
vaiheessa peruuttaminen sukeltamalla pitäisi olla
uusi temppu. Korallin elämää kuvattaessa mihinkään ei saa koskea
ja luontoon saa
jättää vain kuplia. Niimpä tuen
ottaminen riutan
kulmasta on vähintäänkin ei-sallittua.
”On vaan mukava, jos kamera on aina mukana”

kuvaajista ehkä puolet istuivat tässä muutaman kymmenen neliön
tilassa - minä olisin ainakin ollut
kiinnostunut laitevalmistajan asemassa tulemaan tekemään bisnestä ja esittelemään tuotteita.
Kaiken kaikkiaan seminaarista jäi
suuhun hyvä maku. Tuntui, kuin
olisin vahingossa taas viisastunutkin aika paljon päivän tiedon annista ja sukeltamisen, sekä vedenalaisen valokuvaamisen kärpänen
pääsi puremaan entisestääkin!

RRDC PIKKUJOULUT
Pikkujoulut alkoivat syyskokouksella jossa valittiin uusi hallitus ja
käytiin läpi sääntöjen määräämät asiat.
teksti: Vesa, kuvat: Vesa

Samalla jaettiin muutamia ansiomerkkejä seuran toiminnassa pitkään mukana olleille. Niemelän
Marko sai merkkinsä jo edellisenä
viikonloppuna kun vanheni keskiiän puolelle siis 40V Onnea! Tästä pronssinen ansiomerkki. Reima
Mäkiranta, Marko Rantala ja Jari
Leppäkoski saivat myös ansionsa
mukaan Sukeltajaliiton pronssisen
ansiomerkin. Sitten tehtiin yllätys
palkinta kun Noora Siren palkittiin Sukeltajaliiton vuoden sukelluskuvasta, Lepohetki oli kuvan
nimi ja se on napattu seuran Orbiit reissulla. Ylisen Arttu palkittiin vuoden sukellusparina joka on
uusi seuran oma tunnustus hyvästä työstä yhteisön ja sukelluksen
parissa. Arttu sai sopivanmittai-

sen parinarun jossa on kompassi.
Prosessin edettyä normaaliin pikkujouluohjelmaan aloitettiin heti
syömällä ja juomalla hyvin. Hyvähenkistä porukkaa Teaclubin
saunalle( Hämpin kattosauna) oli
kertynyt noin 20 henkeä. Ruokailun jälkeen alkoi saunominen
ja siitä sitten homma eteni tasaisesti hyviin keskusteluihin joissa
isommat yllyttivät pienempiään
urotekoihin... tämä saattoi kostautua seuraavana päivänä? Hyvässä
hengessä saatiin taas uusia näkökulmia seuraavan kesän kursseja
varten. Neuvoja tuli sukellusssunnitelman tekoon, sen ymmärtämiseen ja kaikkeen muuhunkin.

Jossain vaiheessa
pikkujouluissa vieraili myös joulupukki joka
olikin pienempien jäsenten jo
kaipaama vieras. lahjasäkki oli
painava ja seuraavana aamuna joulupukki nähtiinkin sitten
Norppien pikkujoulussa Kalevan
uintikeskuksen
hyppyaltaassa.

Ensivuoden
pikkujoulu
kutsu onkin jo RRDC:n facebook
ryhmässä
julkaistu.
Vesa

LEPOHETKELLÄ VOITTOON

Suomessa.”
Nyt Noora on harrastanut sukeltamista noin kolme vuotta, eikä
innostus lajiin ole laimentunut. Tulevalta keväältä hän odottaa muun
muassa Suomessa järjestettävää
kurssia, jonka aikana päästään sukeltamaan luoliin. ”Myös ulkomailla on hienoa sukeltaa, kun näkee
upeita kaloja ja koralliriuttoja. Suomessa on puolestaan kiinnostavaa
päästä katsomaan esimerkiksi hylkyjä.”

Sukeltajaliitto ry on suomalaisten sukellusseurojen kattojärjestö, jossa on noin
200 seuraa ja noin 12 000 jäsentä. Vuosittain liitto järjestää jäsenilleen erilaista
toimintaa, joista yhtenä sukelluskuvauksen SM-kilpailut. Kyseisessä kilpailussa
on useita eri sarjoja, joiden joukosta valitaan myös Vuoden Sukelluskuva.
teksti: Taru Oksanen, kuvat: Noora & Vesa

Tänä vuonna Vuoden Sukelluskuvan palkinnon sai nuorten sarjan
voittajakuva Lepohetki, jonka on
ottanut vesilahtelainen Noora Siren, 16. Menestyksekäs kuva on
napattu ilman sen kummempaa
asemointia tai etukäteissuunnittelua – ja vieläpä aivan tavallisella di-

gipokkarilla, joka on varusteltu vain
vedenalaiskotelolla.
”Olimme seuramme RRDC ry:n
kanssa viime elokuussa Suomenlahdella sukeltamassa. Kun eräänä iltana sukeltamisen jälkeen nousimme
pintaan, otin siinä muutamia kuvia.

Vuoden Sukelluskuva 2011: Lepohetki. – Hauskalla, luonnollisella tavalla tuotu
esiin sukeltajien paras symboli eli räpylät. Iltarusko luo kauniin tunnelman.
Kivalla tavalla omaperäinen kuva, kuten nuorelta kuvaajalta sopii odottaakin,
perusteluissa todetaan.

Se olikin varmaan ainoa kerta, kun
minulla oli kamera mukana”, Noora
Siren taustoittaa Lepohetken syntyä.
Kuvan katseenkiinnittäjä, auringonlaskua vasten kuvattu räpyläpari, on hänen omansa.Noora
Siren kertoo, ettei hän juurikaan
edes harrasta valokuvausta. Pikemminkin kyse on satunnaisesta
kuvien napsimisesta siellä täällä.
Sukellusta hän sitä vastoin harrastaa valokuvausta aktiivisemmin.
Vedenalaisesta maailmasta hän
kiinnostui aikoinaan oman perheensä myötä. ”Isäni ja veljeni kävivät sukelluskurssin Thaimaassa,
mutta itse olin silloin liian nuori
osallistumaan kurssille. Kun sitten
ikää tuli tarpeeksi, kävin kurssin

Sukellusharrastukselle ei loppua
näy, mutta seuraaviin sukelluskuvakilpailuihin
osallistumisesta ei hänellä vielä varmuutta ole.
”Ei oikeastaan. Pääsisin kyllä kesällä Eilatiin, Israeliin, kansainvälisiin
sukelluskuvakilpailuihin, mutta en
vielä tiedä, menenkö sinne”, Noora
pohtii.
16-vuotias Noora Siren voitti
sekä sukelluskuvauksen SM-kisojen nuorten sarjan että Vuoden Sukelluskuvan kunniakirjan.
Harrastus kulkee verissä, sillä
myös hänen isänsä Vesa Siren
sijoittui A-sarjan (makrokuvat)
kolmanneksi.

SIIVOUSTA JA KURSSISUKELLUKSIA KAATIALASSA
Elokuun lopussa käynnistyi Snorkkeli.netin keskustelufoorumilla viestiketju
Kaatialan avolouhoksen siisteydestä. Maanomistajan terveiset louhoksen siivottomuudesta olivat kantautuneet seuramme korviin ja ajatus siivoustalkoiden
järjestämisestä lähti vireille. Tiedusteluretki montulle oli osoittanut että roskia
tosiaan löytyi. Olipa ne sitten sukeltajien tai raggarinuorison sinne jättämiä,
oli aiheellista kerätä ne sieltä pois yhteisen hyvän puolesta. Siivouksien lisäksi
muitakin puhdetöitä oli havaittu tarpeelliseksi suorittaa ja yhdistettiinpä samalle
reissulle myös kurssisukelluksia Kaatialan tarjoamien hyvien puitteiden vuoksi.
kirjoittaja: Miikka Jaurola, kuvat: Aku & Juha Mannila ja Miikka Jaurola

Kyltti

Aku

Lauantaina 24. syyskuuta nostimme
porukalla kytkintä suuntanamme
pohjanmaan laukeudet. Alavuden
ABC:lla suoritetun taukojumpan ja
evästen oston jälkeen olimme perillä montun reunalla puolen päivän
maissa. Lyhyen tilannekatsauksen
jälkeen jaoimme tehtävät ja tartuimme toimeen. Nuoriso-osasto
kiersi montun ympäristöä ja keräsi
roskia pois luonnosta yhden jätesäkillisen verran. Samaan aikaan
vanh.... kokeneemmat sukeltajat

kunnostivat monttua reunustavaa aitaa sitä kiristämällä. Matalan
pään puoleisen parkkialueen kohdalle aidan tueksi laitettiin harjateräksestä aidanseipäitä sekä siihen
kiinnitettiin huomiota herättämään
punaista liinaa. Viimeisen silauksen
toivat seipäiden päihin laitetut punaiset muovihatut. Rantalan Marko oli saapunut paikalle kuormaautolla ja tuonut mukanaan myös
lavallisen soraa, jolla täytettiin
matalan ja syvän pään parkkipaik-

Soraa

Aidankorjaus

kojen välissä olevan tien kuoppia.
Tämän lisäksi kummallekin parkkipaikalle laitettiin Lakeuden Sukeltajien teettämät kyltit, jotka
kehoittavat pitämään paikat siistinä ja joissa on paikan GPS-koordinaatit hätätilanteiden varalta.

harjoittelivat rescue diver –kurssiin
liittyen tajuttoman sukeltajan nostoja pohjasta muutamalla eri tavalla. Pohkeille rankan sukelluspäivän
jälkeen suuntasimme yöksi Kuruun,
jossa Suuri ja Mahtava Puheenjohtajamme majoitti meidät tiluksillaan. Saunan lämmitessä ja ruuan
Töiden jälkeen oli aika siirtyä veteen valmistuessa seuran kompura huosuorittamaan kurssisukelluksia ja lehti pulloihimme raikasta ilmaa.
vapaamuotoista sukellusta. Osa Syödessämme Michelin tähden anporukasta teki nitrox-kurssin sukel- saitsevaa pyttipannua tunnelmalliluksen samaan aikaan, kun toiset sen hehkulampun loisteessa, mai-

Hey baby

Härdelli

Lisää soraa

nio isäntämme viihdytti vieraitaan
aivan mökin vierestä avautuvaan
järveen sijoittuvilla kalajutuillaan.
Onneksi nuo tarinoiden karkuun
päässeet hauet ämpärinkokoisine suineen olivat nukkumassa,
kun saunomisen yhteydessä vilvoittelimme rasittuneita raajojamme järven virkistävässä vedessä.

kelluksia tehneillä oli nyt vuorossa
rescue-nostot, joita muut olivat harjoitelleet edellisenä päivänä. Toiset
harjoittelivat ensiavun aloittamista
tajuttoman sukeltajan noston jälkeen. Omien sekä tajuttoman parin
varusteiden irrottaminen vedessä
on ensi alkuun yllättävän hankalaa. Etenkin kun täytyy jatkuvasti
huolehtia puhalluselvytyksen antaHyvin nukutun yön jälkeen suunta- misesta parille. Suosittelen erittäin
simme takaisin Kuortaneelle. Edel- lämpimästi osallistumaan seuramlisenä päivänä nitikkakurssin su- me tarjoamalle rescue-kurssille.

Puu

Toisinaan sukelluskohteet sijaitsevat yksityisessä omistuksessa olevalla maalla. Mikäli maanomistaja
laupeudessaan tai pientä korvausta vastaan sallii sukeltamisen
maillaan, on myös meidän etu pitää paikat siistinä: jos ei se takaa
sukellusten jatkamista kohteessa,
niin se ainakin edistää mahdollisuutta tehdä niin. Olkoon kohteet
sitten yleisellä tai yksityisellä maalla, niin pitämällä paikat siistinä ja
siivoamalla aina jälkemme, meillä
on toivottavasti jatkossakin hienoja
kohteita sukellettavana. Vaelluspoluilta mukaan tarttunut ohjeistus

Mökki

Vaikka kukaan ei toivo joutuvansa
koskaan käyttämään kurssilla opetettuja taitoja, niin sukeltajalla on
hyvä olla hätätilanteen varalle valmiuksia toimia oikein. Kurssisukellusten jälkeen Vesa kierrätti minua
vielä pikaisesti Kaatialan montun
nähtävyyksillä, itselle tämä oli nimittäin ensimmäinen vierailu tuolla sukeltajien suosimalla kohteella. Näkyvyys tuona viikonloppuna
yllätti minut positiivisesti. En ole

kotimaan vesillä monestikaan sukeltanut 10+ metrin näkyvyydessä.
Sukellusten jälkeen seuran nuoret
levittivät lapiot ilmakehää halkoen
vielä yhden lavallisen Markon tuomaa soraa tielle kuoppien täytteeksi. Puhdetyön jälkeen oli aika kääntää karavaanimme suunta takaisin
kohti Pirkanmaan talousaluetta.
Sukellus on hieno laji, joka yleensä
vie harrastajansa luonnon ääreen.

Scenery

pätee oivallisesti myös luonnon
helmassa oleviin sukelluskohteisiin.
”Kaiken, minkä jaksat kantaa mukanasi luontoon, jaksat varmasti
myös viedä mukanasi pois sieltä.”
Eikä mahdollisuuksien salliessa ole
lainkaan paha ajatus siivota pois
myös toisten jättämiä roskia.

TIRPITZIN JÄLJILLÄ

zin pommituksessa vaurioituneen tä lupailemalla Altasta innostuiperäsimen korjaamista varten ra- vat myös Timo, Jari, Frank ja Jyrki.
kennettu valtava nostoponttooni.
Selvittelimme sopivia sukelluskaaVuosi oli 2010 kun suunnittelin reissua pohjois-Norjaan. Kirkkoniemen ja Nar- Otin yhteyttä Altan sukellusker- suja ja varusteita ja päädyimme
vikin ympäristöä oli koluttu jo useampaan kertaan joten jotain uutta piti keksiä. hon puheenjohtajaan ja samal- että kaikkeen on varauduttava.
Netistä löysin tietoa Altassa olleesta toisen maailmansodan aikaisesta laivastola selvisi että sukeltamien on lu- Kuten normaalia, lähtövalmistelut
tukikohdasta jossa on ollut myös kuuluisa sotalaiva Tirpitz.
vanvaraista
hylkyjen
alueella. aloitettiin jo hyvissä ajoin ja lähtö
teksti & kuvat: Tero Malinen Vältyimme siis mahdollisilta han- viivästyikin vain noin vuorokaukaluuksilta vielä tässä vaiheessa. della. Peräkärryyn pakattiin JyrkilNatsien kulta-aarteesta, jättiläis- lä paikattavana ollut Nakki-vene,
Tukikohtaa on pommitettu useaan lä. Alueella olisi ainakin pari hyvin kokoisista merikissoista ja toden- pari perämoottoria, heliumia ja
kertaan ja Tirpitziä vastaan on is- säilynyttä
hinaajaa/huoltoalusta näköisesti juuri meidän reissulla tietysti monta 50l lekaa hapketty myös pienoissukellusveneil- sekä muita kohteita kuten Tirpit- löytyvästä pienoissukellusvenees- pea. RRDC:n pieni kompurakin
saatiin vielä tämän kerran mukaan pitkien vakuuttelujen jälkeen vaikka matkakertomukset
O-renkaaseen olivat ja ovat vieläkin rästissä jo monelta vuodelta.

OSA 1. ALTA

Tirpitz ja huoltoaluksia

Monien onnistumisien jälkeen
olimme vihdoin Altassa. Vuokrasimme pikkumökit leirintäalueelta ja aloimme muiden asukkaiden
riemuksi täyttää Nakki-venettä
suoraan sukelluspulloista. Kärrystä
kuomu pois, bensat ja hapet kyytiin
ja vene päälle. Autoihin pakattiin
sekalaisia DIR- ja stroke-järjestelmän mukaisia sukelluslaitteita, pari
repeä ja intoa puhkuvat sukeltajat
ja niin oltiin valmiita ensimmäiselle
sukellukselle. Ensin kävimme kuitenkin tapaamassa Altan sukelluskerhon puheenjohtajaa hienossa
kerhotalossa, jossa saimme tutustua laivastotukikohdan alueesta

tehtyyn hylkykarttaan. Saimme
myös vihjeitä hyvistä sukellus ja
kissakalojen metsästyspaikoista.

Kaivuono ja paikka missä Tirpitz oli ankkurissa

Tero, Jyrki ja Timo Kaivuonolla

Sukellus rantapaikasta
Menimme Linnin tarkoista ohjeista
huolimatta aivan väärään paikkaan
sukeltamaan. Vuoden ensimmäinen sukellus alkoikin mukavasti
palellen väärällä aluspukeutumisella ja painotuksella. Tilannetta helpotti suuresti, dekopullot, kamera,
harppuuna ja keräilypussi. Noin 10
minuutin uinnin jälkeen Frank ja
Jari varoittivat isosta merikissasta.
Illallinen pörhisteli jo selkäeväänsä ja esitteli hammasriviään kun
osoittelin Jaria ladatulla harppuunalla että ottaisi kameran ja kuvaisi.
Tasapainotusta hengityksellä ja kissaa uimalla korjaten hiivin meripetoa kohti. Frank ja Jari kieriskelivät
naurusta vaikka ihan tarkoituksella
pöllytin pohjaa ja mutapilven turvin pääsin lähietäisyydeltä nappaamaan paistin. Seuraava löytö olikin vielä valkoisessa maalissa ollut
uuni. Töpseliä ei löytynyt joten katti
jäi grillaamatta. Jyrki ja Timo tulivat skoottereilla vastaan sukelluksen loppuvaiheessa ja dekot tulikin
pidettyä skootterilla ajellen. Pinnalla odotti vihainen norjalainen iäkäs
rouva jonka pihatien automme olivat muka tukkineet. Muorin suureksi harmiksi mukana ollut vahtikoira ei ollutkaan yhtään pelottava

vaan antoi mustan kumipukumiehen paijata ja silitellä. Myöhemmin saimme kuulla että olimme
käyneet liian lähellä lohiverkkoja ja
olisimme voineet saada sakot. Suojaetäisyys on satoja metrejä.
Sukellus Kåfjord, Tug-hylky
Linn odotteli meitä rannassa ja hieman ihmetteli, mihin näitä kaikkia
dekopulloja tarvitaan. Tälle sukellukselle ei tarvittaisi venettä koska piti olla vain lyhyt pintauinti.
Otimme suoran linjan poijulle, sillä
emme tienneet virran suuntaa ja
virta alkoi viedä avomerelle päin.
Virta oli niin kova että lopulta jouduin hinaamaan sukelluspariani
poijulle. Sydän hakkasi kahtasataa ja mikrokuplat vilisivät silmissä
mutta poijulle kuitenkin päästiin
hengähtämään ja kertaamaan sukellussuunnitelmaa. Laskeutuminen alkoi ja hieman jänskätti, jos
rantaan vievää narua ei löytyisi niin
edessä olisi suunnistusta välivedessä sillä pintauinti rantaan ei virtauksessa onnistuisi. Lisäksi aluksen
keulaan tarttunutta kalaverkkoakin
pitäisi muistaa varoa. Lähtiessä oli
jo hämärää ja kansitasolla olikin jo
aivan pimeää. Kavereiden sukellusvalot valaisivat alusta ja siitä sai
nopeasti kokonaiskäsityksen Aluksessa oli vielä yksityiskohtia jäljellä.
Ruumassa oli ollut elokuvateatteri
jossa oli näytetty uutisia ja propa-

gandaa saksalaisille sotilaille. Ruuman pohjalla oli myös shampanjapulloja. Alus oli suojannut Tirpitzin
kylkeä ja uponnut pommituksissa
mutta vaurioita en sukelluksella
huomannut. Aluksen sisätiloihin oli
niin pienet luukut ettei niistä olisi
kunnolla mahtunut sisään ja syvyyttäkin oli kannella 30-35m joten
aluksen tutkiminen jäi pintapuoliseksi. Naru löytyi aluksen perästä
ja sitä seuraamalla löysimme rantaan. Siellä bongasin kaksi pientä
merikissaa ja kaikenlaista romua.
Dekot viimeistelin hapella ja tutkin
erakkorapuja rakkolevämetsässä
kuin paraskin meribiologi.
Sukellus Kåfjord, Freighter-hylky
Tämäkin alus oli osallistunut Tipitzin huoltoon kuljettamalla miehistöä ja tarvikkeita sekö tuottamalla höyryä niin ettei taistelulaivan
omia kattiloita tarvinnut käyttää.
Pudotin Timon, Jyrkin, Frankin ja
Jarin nakki-veneellä hylkypoijulle
ja palasin rantaan hakemaan Linnin
ja toisen norjalaisen. Kiinnitin nakin poijuun ja kiskoin varusteet ylleni. Aluksessa oli vielä paljon osia
paikallaan koska aluksen sijainti ei
ollut kuin harvoilla tiedossa ja hylkyrosvot eivät päässeet alukselle
ilman venettä. Komentosillalla oli
vielä kompassikin paikallaan.

Vänkki lisähapella

Sukellus Kvitberget + hylky
Kartan mukaan paikalle olisi noin
kuusi kilometriä. Sää oli tuulinen
mutta aurinkoinen joten laitoin
kuivapuvun hikoilua vähentääkseni

vain puolittain päälle ja pelastusliivit siltä varalta että muljahtaisin
yl laijjan. Miehistönä oli Timo perämiehenä ja Frank kansimiehenä,
itse toimin kapteenina ja konemes-

tarina. Keli olikin niin kuoppainen
että pysähdyimme laittamaan sukellusvarusteita paremmin veneen
pohjalle, vetoketjut suljettiin ja
kehotin vielä pitämään aivan eri-

pullojen täyttöä Altassa

tyisesti silmällä airoja ja harppuunaa. Paikka oli nimensä mukaisesti
valkoista kalkkikiveä oleva seinämä
joka näkyy kauan merelle. Ajoimme
siis noin kuusi kilometriä ja etsimme sitten jonkin aikaa ankkurointipaikkaa jossa vene varmasti pysyisi
kiinni. Pudotin ankkurin ja annoin
aallokon viedä veneen niin lähelle rantaa ja matalaa missä uskoin
vettä jäävän vielä potkurin ja pohjan väliin laskuvedestä huolimatta.
Puimme varusteet rannalla ja kiinnitin vielä varmuusnarun veneestä
isoon kiveen. Varsinaiselle seinämälle päästäksemme meidän piti
kiertää niemi jonka takana vene
oli kovimmalta aallokolta suojassa.
Piirsin kartan ja kompassisuunnat
levylle sillä pohjan muodot saattaisivat poiketa huomattavasti siitä mitä pinnalta saattoi kuvitella.
Näkyvyys oli loistava ja niemi oli

Jari luotin kala

helppo kiertää matalassa vedessä.
Seinämä löytyi helposti ja Frank
paineli edellä kovaa vauhtia kohti
syvyyksiä. Näkyvyys oli vähintään
50m joka suuntaan ja syvyyshurjastelu kyllä houkutteli mutta päätin säästää voimia paluumatkalle
ja rajoittaa dekot reiluun puoleen
tuntiin. Paluumatkalla etenin 18m
syvyydessä ja hylky löytyikin sieltä. Aluksesta ei ollut jäljellä kuin
luuranko ja vähän peräpäätä joten
se oli nopeasti katsottu. Sukelluksen lopussa löysin ankkurin mutta
se olikin nakki-veneestä. Laitteet
riisuttiin vedessä ja saatiin veneeseen melkoisellä äheltämisellä.
Olimme kaikki väsyneitä. Frank voi
pahoin ja yrjösi. Välitön happi hoito
aloitettiin mahdollisen sukeltajantaudin vahinkojen minimoimiseksi. Lähtö onnistui ja suuntasimme
kohti Kåfjordia. Keli oli niin kuop-

painen että yksi airokin katkesi
kansimiehen keskittyessä hapen
hengittämiseen. Taisimme selvitä
säikähdyksellä ja päätimme jättää
tapahtumaraportin tekemättä.

täisin suoraan hylylle mutta pidin
kompassisuunnan tarkasti rannan
suuntaisena ja syvyyden 18 metriä. Osuimme narulle ja seurasimme sitä hylylle. Tug on hieno hylky
ja aika vaan kului nopeasti. Nylyn
Sukellus Kåfjord, Tirpitzin korja- keulasta lähtee naru paikkaan jossa
usponttooni ja Tug-hylky
on luultavasti räjähtäneen X-craft:n
Tug hylylle lähti rannasta naru jäänteet. Timo ja Jyrki sukelsivat
mutta siellä olisi muitakin naruja vastaan repeillä kun olimme jo pajoista Linn ei tiennyt mikä olisi oi- laamassa takaisin.
kea. Sukelsin Jarin kanssa ja valitsimme tietysti väärän narun. Aluksi Lähtö kohti Tromsaa…
jo luulin että olemme Tug:lla mutta Pommituksissa vaurioitunut Tirsitten tajusin että tämähän on se pitz hinattiin Tromsaan kiinteäksi
nostoponttooni. Se oli tehty sellai- linnoitukseksi. Suuntasimme siis
seksi että sopi juuri Tirpitzin perän sinne. Matkamme ei sujunut aivan
alle ja tyhjäksi pumpattuna se nosti kommelluksitta mutta siitä seuraaperän niin ylös että peräsintä voi- vassa jatko-osassa seuraavassa Otiin korjata. Kiertelimme aikamme renkaassa.
tätä kovan teknologian ihmettä.
Päätin yrittää välivedessä Tug:lle
vievälle narulle. Jari luuli että yrit-

RRDC:N KESÄLEIRI 2012
Lähdimme ensimmäistä kertaa koko perheen voimin RRDC:n
kesäleirille, joka järjestettiin Verlassa.
Teskti: Kaisa Marjamäki, Kuvat: Vesa Siren

Alkuviikko oli ollut yhtä pakkausta,
koska olin itse keskiviikosta perjantaihin työpaikan järjestämällä
koulutuspäivillä Tukholman risteilyllä. Sieltä palattuani perjantaina

ehdin vain kotona kääntymään,
vaihtamaan repun toiseen ja siitä
lähdettiinkin ajelemaan kohti sukellusleiriä. Auto oli aivan täynnä
tavaraa, onneksi osa sukellusvarus-

teista kulkeutui mukavasti perille lin kanssa nukkumaan. Hieman oli
Puheenjohtajan autossa (Kiitos). laivaväsymystä vielä jäljellä. Lauri
jaksoi saunoa ja valvoa pidempään.
Matkan varrella poikettiin syömään ABC:llä ja eväät haettiin lä- Lauantaina aamiaisen jälkeen lähhikaupasta. Taisimme olla viimei- dettiin Vennukan niemeen. Jaettiin
senä perillä. Mökki oli oikein kiva sukellusparit ja vuorot. Laurin ja
ja kun mökkikavereillakin oli pik- Thomasin kanssa mentiin viimeikuinen matkassa, niin oli 2-vuo- senä. Vili jäi tyytyväisen rannaltiaalla Vilillä leikkiseuraa. Illalla ei le odottelemaan Pekan hoivissa.
juuri muuta jaksanut tehdä, kuin Sukellettiin aika matalissa vesistavarat levälleen ja iltapala ja Vi- sä, sillä tämä oli vasta toinen kertani kuivapuvulla; harjoitteluksi
meni. Muuhun ei juurikaan pystynyt keskittymään, kuivapuvun ja
tasapainottelun tarkkailun lisäksi.
Sukelluksen jälkeen menimme
mökille grillaamaan. Ruokana oli
pihviä, uusia perunoita ja salaattia. Syönnin jälkeen Lauri ja Pekka
suuntasivat sukeltamaan Vuohijärvelle. Me jäimme Vilin kanssa
mökille. Senja ja Vili leikkivät junaradalla ja piirtelivät. Illemmalla
muita odotellessa takaisin mökille
Vilin kanssa lämmitettiin sauna,
kannettiin puita ja vähän siivoiltiin. Illalla saunottiin ja Vili kylpi
terassilla sukellustarvikelaatikossa. Söimme meidän mökissä koko
sukellusporukalla seuran tarjoamaa kinkkukiusausta, hyvää oli!
Sunnuntaiaamuna piti tavarat jo
pakata ja mökki siivota. Lähdettiin
taas Vennukkaan, tällä kertaa olim-

amme erinäisten kommelluksien
jälkeen jouduimme vielä uimaan
virran yli oikeaan rantaan. Rannassa olikin jo kaikki muut ja Vilillä
oli mukavasti leikkiseuraa. Sitten
söimme porukalla eilistä kinkkukiusausta, kyllä maistui ulkona
ruoka hyvältä sukelluksen jälkeen.
Syönnin jälkeen haettiin tavarat mökiltä ja lähdettiin ajelemaan kotiin.
Kaiken kaikkiaan reissu oli mukava, voisin toistekin lähteä. Eiköhän
kuivapuvun käytönkin vielä opi

me ensimmäisinä paikalla. Aku ja
Juha tulivat melkein heti perään ja
Juha huolehti Vilistä että pääsimme
joutuin sukeltamaan. Tällä kertaa oli
tarkoitus uskaltautua virtaukseen.
Suunta oli jotenkin hieman hukassa ja menimme oikein pitkän pätkän vastavirtaan. Etenimme kivistä
ja puista kiinni pitäen. Virta oli niin
kova, että kun roikuimme samassa
isossa puussa, niin sekin lähti virran
mukana. Pohjassa oli todella paljon
pieniä kaloja jotka eivät tuntuneet
pelkäävän mitään, itse pelkäsin
että liiskaan pienet parat kun eivät
ne tuntuneet väistyvän. Näimme
myös todella suuren kuhan, jonka
kanssa olin aivan nokikkain, sekään

ei tuntunut pelkäävän ollenkaan.
Vihdoin löysimme oikean kohdan
ja hyppäsimme virran vietäviksi.
Se oli aivan mahtavaa! Hyvällä tavalla pelottavaa, aluksi piti ottaa
Lauria kädestä kiinni kun mentiin
niin kovaa vauhtia. Jotkut kaverit
menivät vielä kovempaa vauhtia
yläpuolella ohi. Thaimaan ”virtasukellukset” olivat olleet jotain aivan
muuta kuin tämä. Kovassa vauhdissa sitten ihailin kaloja ja tukkeja sen
verran mitä kerkesin. Turvapysähdyksen jälkeen roikuimme jossakin puussa ja virta oli todella kova.
Siinä vaiheessa sitten ilma puvusta pyörähti kenkiin ja se oli taas
menoa ja meininkiä. Pintauduttu-

kunnolla, muutamien harjoitusten
jälkeen. Sukelluskirjaa täytyy myös
kotona hieman selailla, ihmeellisesti sitä jotkut asiat vain unohtuvat
kun sukelluksiin tulee muutaman
vuoden tauko. Vennukan virtaan
kiinnostaisi mennä uudelleen, siitä
osaisi varmasti nauttia vielä enemmän toisella ja kolmannella kerralla. =)

