Kesäleiri Kaatialassa 7.-9.8.2020
Perjantaina neljän aikaan lähdimme ajamaan Kaatialaan. Louhokselle saavuttua menimme heti
sukeltamaan ja kahdeksan jälkeen kaikki olivat nousseet vedestä. Ajoimme Sarvikkaan mökeille
ja pullojen täyttö alkoi. Ja sehän kesti. Puoli yhden aikaan yöllä kaikkien pullot oli täynnä ja
miehet meni saunaan, naiset olivat käyneet jo aikaisemmin. Pelattiin sulkapalloa ja lentopalloa,
saunottiin, uitiin koskessa ja syötiin hodarit. Sitten päästiin nukkumaan.

Pullojen täyttämistä.

perjantai illan maisemia.

Lauantai aamuna herättiin yhdeksän aikoihin ja syötiin aamupalaksi puuroa, leipää ja kahvia.
Sitten lähdettiin taas louhokselle. Sukellukset tehtiin syvästä päästä. Näkyvyys oli ihan hyvä ja
vedessä näkyi kaloja, lentokone, bussipysäkki, auto ja kello. Myös luolassa oli kuulemma tullut
pyörittyä. Sukelluksen jälkeen mentiin mökille täyttämään pullot ja syötiin nakkikeittoa. Sitten
oli toisen sukelluksen vuoro. Pareja meni syvästä sekä matalasta päästä. Vesa ja Noora vei RRDC
ukkelin pieneen ilmataskuun. Molemmat sukellukset onnistuivat hyvin. Ihmisiä lähti valumaan
mökille täyttämään pulloja ja viimeiset tulivat viiden aikaan. Ruokana oli spagetteja ja lihapullia.
Ketsuppi loppui, vaikka siitä varoiteltiin, että liikaa ei saa ottaa. Pullot oli täynnä puoli
kahdeksan ja sauna oli laitettu päälle. Ennen saunaa pelattiin mölkkyä, lennätettiin dronea ja
kerrottiin mahtavia juttuja. Saunaan mentiin kymmenen maissa ja jotkut saunoivat monta
tuntia. Nukkumaan mentiin puolenyön ja aamu tuntien välillä.

Tero ja RRDC-ukkeli.

Katriina ja Lassi sukelluksen jälkeen.

Vesan otteluasento.

Ryhmäkuva dronella otettuna.

Sunnuntaina ei olisi moni jaksanut herätä millään, mutta kun aamupala tuoksui nenään niin
kyllä sieltä sängystä noustiin. Osa porukasta meni sukeltamaan, mutta joillain oli niin sanottu
“pujonuha” ja sukeltamaan ei lähdetty. Sukellukset menivät hyvin, vedessä nähtiin todella iso
ahven ja käväistiin turistiluolassa. Turistiluolassa nähtiin pistooli. Loput siivosivat mökin
kuntoon ja kotiinpäin lähdettiin hyvissä ajoin. Reissuja ihmiset oli kivoja ja mukavia ja
sukellukset onnistui kaikilla hyvin, vaikka kerran tultiin jalat edellä pintaan...

Sunnuntai aamuna oli väsynyttä porukkaa. Viimeinen sukellus leiriltä.
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