RRDC P1 sukelluskurssi kokemuksia kevät 2016
Sukellus. Sehän on sitä mitä varmaan kaikki ovat joskus harrastaneet snorkkelin ja maskin kanssa
mökkirannassa tai etelän lomalla. Hienoa ja helppoa touhua voisi sanoa kun ei paremmastakaan
tiedä. Jos sukellusta haluaa harrastaa enemmän, etelän lomallahan voi kuulemma suorittaa helposti
sellaisen sukelluskortinkin.
Sukelluskortin voi toki suorittaa kotimaassakin. Esimerkiksi Rauma Repola Diving Club (RRDC)
Tampereella on seura, joka järjestää kursseja.
Keväällä 2016 alkaneelle
laitesukelluksen peruskurssi
1:lle oli ilmoittautunut neljä
innokasta
sukelluksesta
kiinnostunutta aloittelijaa.
Aikaisempaa laitesukelluskokemusta ei ollut yhdelläkään. Kurssiin sisältyi
teoriatunteja, joissa käydään läpi asioita jotka
sukeltajan on syytä osata ja
tietää. Mietin usein, että
mitenköhän etelän kursseilla nämä asiat käsitellään. Arvaanpa, että paljon
kevyemmin. Itse sukeltaminen aloitettiin uimahallissa jossa harjoiteltiin sukeltamisen perusasioita
mutta myös toimimista yllättävissä tilanteissa. Jälleen, kuinkahan ne siellä etelässä samat asiat
opettelevat... Nyt kaikkia asioita harjoiteltiin kouluttajien valvonnassa riittävästi ja ensikertaa
avoveteen mennessä tuntui oikeasti olevansa siihen valmis.
Niin, ne kouluttajat. Teoriatunnit ja itse sukelluksetkin sujuivat leppoisasti osaavien kouluttajien
ohjauksessa ja samalla melkein huomaamatta opittiin miten veden alla toimitaan. Esimerkiksi, jos
haluaa katsella vaikkapa rapuja, tyhjentää maski vedestä tai pelastaa sukelluspari vara-annostimen
kanssa pintaan. Ainakin tämän kurssin henkilöt osaavat nämä asiat ja paljon muuta. Kouluttajien
kanssa oli myös helppo sopia ajat kursseille ja allaskerroille. Kaikki oli hyvin joustavaa ja
mutkatonta.
Kun viimein avovesiin päästiin, eniten jännitti kuinka kylmää vesi Toukokuun puolessa välissä on.
No ei ollut kylmää, edes märkäpuvussa. Alkuun totuteltiin suomalaiseen järveen mutta myöhemmin
siellä tehtiin samoja harjoituksia mitä altaassa oli valmiiksi harjoiteltu. Ei siis mitään ongelmaa.
Kirjoitin aluksi sukelluskurssin suorittamisesta etelän lomaparatiisissa. Vertauksen kautta asiaa
esittäen, kaikkihan osaavat paistaa pihvinkin. Mutta, lopputulos on täysin eri, riippuen siitä onko
kokki tiennyt mitä tekee. Sama juttu sukelluskurssissa. Kurssin jälkeen kummassakin tapauksessa
kädessä on sukelluskortti mutta kotimaisen RRDC:n kurssin jälkeen tiedot ja taidot ovat varmasti
paremmalla tasolla kun etelässä suoritettu kortti. Ja sillähän on vaikutusta vaikkapa oman hengen
säilyttämiseen mutta myös sukellusharrastukseen yleensä. Se onkin muuten hieno harrastus.
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