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itkän harkinnan jälkeen koimme olevamme valmiita (tai ainakin uskottelimme itsellemme niin) aloittamaan kurssittautumisen. Kouluttajaksi
valkkasimme jo entuudestaan tutun Mikun, siis Tyvenin Mikaelin. Kurssi
aikatauluksi varmistettiin pääsiäisviikonloppu, siinähän oli kolme täyttä
päivää tehdä hommat kokoon. Aamulla hyvin nukutun yön jälkeen heräsin siihen että talouden yksi sukeltaja teki mahalaukun tyhjennystä,
hienoa -mahatauti ainakin yhden osalta siis ensimmäisen päivän confined
water osuus jäisi siis todennäköisesti tekemättä. Noora,
Noora Verneri ja minä
(V
Vesa)
esa pääsimme matkaan Vesilahdesta kuormasimme Ramin ja Mikun matkalla kyytiin. Matkalla alkoikin sitten luento siitä mitä tehdään ja miksi.
Poikkesimme matkalla Kurussa mökille johon tipautimme osan kamoista
ja mahatautisen potilaan sekä kävimme läpi cavern-sukeltamista teoriassa.
Matka jatkui Kaatialaan jossa kamojen kokoamisen
jälkeen käytiin läpi venttiilidrillejä ja tsekkejä ensin
kuivalla maalla. Vesi olikin sitten raitista jääpeitteisen kannen alla. 1-2 asteisessa vedessä tehtiin
harjoituksia kaasunjaosta, maskitta uinnista ja laitepaketin riisumisesta ja pukemisesta pohjalla. Tähän
täytyy todeta että olipas hyvä kun kamera ei ollut
mukana vedessä. Saatoin nimittäin olla melkoisen
hauska näky hinatessani 6 m kielekkeeltä laitepakettia portaille hengittäen samalla jostakin letkusta.
Viimeistään tässä kohdassa tajusin että Never give
up!
up! ei ole tuulesta temmattu lause, nimittäin kouluttaja katseli taisteluani vierestä eikä perhana auttanut yhtään. No tilanteita ei tältä ”matkalta” tullut
puuttumaan ja kouluttaja puuttuu peliin vasta kun on todellinen tilanne tulossa päälle.
Kaasun jaot ja maskitta uinnit sujuivat melkoisen mukavasti, eikä kylmä
vesi haitannut alkushokin jälkeen, tarvitsee pitää mielessä että näissä
olosuhteissahan tässä maassa sukelletaan. Mökille takaisin palatessa
käytiin muistaakseni asioita taas läpi ja iltasella käytiin läpi jotakin,
suurimmalla osalla silmät pyörivät jo päässä. Emme kuitenkaan itkeneet
itseämme uneen.
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Aamusella suuntasimme Kaatialaan takaisin. Keli oli mitä hienoin. näkyvyys vedessä aivan uskomaton. Raittiissa ulkoilmassa teimme linenvetoharjoituksia ja kouluttaja yritti kiusata meitä.

Olimme tehneet suunnitelmat V-Plannerilla kahdelle sukellukselle, tavoitteena saada mahdollisemman paljon sukellusaikaa ja pitää dekompressiot alle 15 min. Kaksi sukellusta meni aika hyvin.

Kolmantena päivänä olikin sitten jo aikalailla kuormaa päällä ja parannettavaa jäi edellisestä päivästä. Toisella sukelluksella pohjaan laskeuduttaessa kuulin hienoista pihinää, kellon kohdalla noin 23 m syvällä pihinä oli voimistunut jo kohinaksi. Wingin täyttöpää oli jäätynyt. Uin
kiinni kellon kettinkiin jossa vedin siten melkoista kettinki-tanssia samalla heiluttaen hätämerkkiä. Noora tuli paikalle ensimmäisenä eikä
saanut liitintä irti. Itse en edes voinut koettaa kun pidin ketjusta kiinni
kaksin jaloin kaksin käsin, ajatus siitä että pompsahtaisin pohjasta pintaan ei tuntunu hyvältä, vaikkakaan sukellusaikaa ei ollut kuin 5 min
koossa. Hetken aikaa funtsittuani vetäisin hienon penetraation kellon
sisään johon Miku sitten tuli vääntämään venat kiinni. Seisaaltaan en
olisi kai niihin itse yltänytkään. Liitin suli vedessä ja letkun irrotuksen
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jälkeen vena auki ja nousun aloitus, matkalla iski vit#%&s, koska osa
harjoitteista jäi auttamatta tekemättä nousu meni muuten ok. Matkalla
ammuin poijun ja vaihdoin kaasun. Pinnalla sitten kiroilin hetken itsekseni.
Keliolosuhteet olivat vieneet voiton. Toisaalta olimme oppineet jotakin
uutta. Kannattaa mielessään kerrata mikä venttiili vaikuttaa mihinkin
osaan laitteissa, ja kun pitää pään kylmänä saattaa vaikka itsekin selvitä vastaavasta tilanteesta. Tosin liivin tai puvun täyttyessä nopeasti ei
välttämättä itse kerkiä muuta kuin tarttua johonkin kiinni. Tämän takiahan sukellusta harrastetaan parin kanssa.

Näkyvyys avopuolella oli todella huono, mutta luolissa onneksi kirkastui. Teimme kaksi sukellusta toisen teemana oli sokkoexit. Tehtävän suoritus ei mennyt ihan finaaliin, mutta tilanteen jälkeen Never give up oli
taas kirkkaana mielessä, kuten myös tie off:ien kunnollisen sidonnan
tärkeys.

Koska pohja-aika ja sukellussyvyys riittivät jo, niin päätimme tehdä ”venesukelluksen” simuloinnin Kaatialassa. Kaikilla aiemmillakin kerroilla
mukana olleet decopullot olivat kyydissä ja selkäkaasussa oli yhtenä
ainesosana helium , trimix 25/25 seoksella pitäisi pään pysyä kirkkaana
ja sukelluksesta tulla nautittavampaa. Omasta mielestäni näkyvyys luolassa oli huonompi kuin aiemmilla kerroilla. Tosin tämä saattoi johtua
siitä että kaasusta johtuen pää toimi hieman paremmin ja laajempaan näkökenttään sopi partikkelia enempi. No itse suoritus meni tällä kertaa
aika hienosti. Kouluttajan ei tarvinnut järjestää ylimääräistä ohjelmaa sokko exittiin, sain aivan
itse sotkettua pitkän letkun pistoolihaan lainiin kiinni, onneksi
parityöskentely toimi hienosti ja
ohjattuani Ramin käden pistoolihaalle lainia pitkin olin taas vapaa ja matka valoa kohti jatkui,
valoitta.
Verneri kellotti pinnassa seuraavan sukelluksen aloitusajan, tasan 1,5 h pintautumisesta. Pintaaika käytettiin hyödyksi pulloja
vaihdellen, Nooran hanskan vuotoa paikkaillen ja vähän evästäkin
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aurinkoisena päivänä nautittiin. Tsekkaukset tehtiin laivan penkillä, kuplat tarkastettiin hypyn jälkeen pinnan alla.
Toinen sukellus oli leppoisa hidasvauhtinen nautiskelu, haimme vain kelan pois ja kolmanneksien tarkistamisen jälkeen totesimme että kaasun
määrä ei riitä enää luolaan sisälle menoon joten aloitimme nousun. Vernerillä oli vetovuoro mutta maskin mennessä koko ajan huuruun oli
suunnitelman ja tietokoneen seuraaminen haasteellista Verneri siirsi
veto-vuoron Ramille. Nousimme kaasun vaihtojen saattelemana ja Vernerin ampuman poijun naru referenssinä verkkaisesti aina 6 m tasolle
saakka. Yht´äkkiä Miku paukahti takavasemmalta tarkkailuasemista paikalle ja käski kaikkia vielä tiukempaan muodostelmaan. Ajattelin että
nyt mokattiin jotakin rankasti. Mutta ei. Saimme taputuksia, kättelyt
vuoron perään ja tässä vaiheessa huomasin lystin olevan kirjallisia kokeita vaille valmis.
Paluumatkalla kävimme vielä kaikki sukellukset läpi ja Mikun mielestä
viimeisimmät alkoivat olemaan ihan ok.
ok Sitten oli edessä vielä kirjalliset
kokeet jotka sitten menivätkin ihan normaalin kaavan mukaan.
Kaiken kaikkiaan kurssista jäi mainio maku. Kehumatta ketään tiimi oli hyvä ja kouluttaja antoi palautteen selkeästi, tosin annoimme itse välillä
palautteen jo itsellemme ennen.
Monen monta kertaa kurssin jälkeen on asioita putkahtanut mieleen, ja
edelleen tarvii parantaa tekemistään. Nuorimman kurssilaisen suusta
kuulin yhden kurssin jälkeisen sukelluksen jälkeen palautteen että
mistä pääsiäismunasta sen kortin olet saanut?

Mukana kurssilla:
kurssilla Noora
Siren, Verneri Siren, Rami
Siren ja Vesa Siren

