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Uutta toimintaa Laksussa Junioriuppopallo
Uppopallolla on pitkät perinteet Lakeuden sukeltajissa. Lajia on harrastettu seuran alueella muuallakin,
mutta viimeisten parinkymmenen
vuoden ajan harrastaminen on keskittynyt Seinäjoelle.

mään, että olimme ajatelleet junioriryhmän perustamista. Vastaanotto oli
seura-aktiivien keskuudessa positiivista, ja myös uimahallilta oltiin heti valmiita varaamaan allasaikaa toiminnan
aloittamiseksi.

Uppopalloon on ollut aina vaikeaa
saada uusia aikuispelaajia. Yksi syy
tähän on se, että laji koetaan äärimmäisen raskaaksi ja fyysiseksi. Lajin
aloittavan on vaikeahkoa päästä harjoituksissa muiden rytmiin, varsinkin
jos perusvälineillä sukeltaminen ei ole
tuttua.

Nyt olemme treenanneet puoli vuotta
ja lajin suosio on yllättänyt positiivisesti. Viime keskiviikon treeneissä oli
14 junioria, mukana myös muutama
rohkea tyttö! Minun lisäkseni, on valmennuksessa mukana aikuisuppopalloilijoista Joni Nevanperä, Janek
Ploompuu, Samuel Ahvenlampi ja
Artturi Hakala.

Idea uppopallon junioriryhmästä lähti
liikkeelle eräällä turnausreissulla Riihimäen uimahallille. Seillä oli aamuvarhaisella hyppyaltaassa isommat norpat pelaamassa. Oli myös tiedossa se,
että Lakeuden sukeltajien norppatoiminnan ja aikuistoiminnan välistä
puuttuu yläasteikäisten reitti jatkaa
sukellusharrastusta. Idea pyöri uppopalloilijoiden keskuudessa muutaman
kuukauden. Asiat lähtivät realisoitumaan oikeastaan vasta sitten, kun menin hallituksen kokouksessa möläyttä-

Harjoituksen alkavat lämmittelyllä.
Sukellamme perusvälineillä erilaisia
harjoitteita, selällään, kyljellään, ylös,
alas, vedenalaisia kuperkeikkoja, eli
likipitäen kaikissa mahdollisissa asennoissa ja suunnissa. Tämän jälkeen
teemme erilaisia harjoituksia pallon
kanssa, erityisesti maalintekoharjoituksia, jolloin nuoret itse toimivat sekä maalivahteina että puolustajina.
Lopuksi pelataan puolisen tuntia. Nuoret ovat menneet valovuoden eteen-

päin. Nyt on pelipaikkakohtainen valmennus alkanut. Jokainen voi uppopallossa käyttää omia vahvuuksiaan,
sillä eri pelipaikoilla tarvitaan erilaisia
ominaisuuksia ja tekniikkaa. Iso poika
voi hyödyntää kokoaan ja hento tyttö
ketteryyttään. Monelle nuorelle uppopallo on ainoa liikunnallinen harrastus,
eli lajille on selvästikin ollut tilausta.
Valmentajien, ja varmasti myös nuorien kokemus on ollut niin positiivinen,
että junioriuppopallo jatkuu varmuudella myös ensi kaudella. Yksi treenikerta viikossa on aika vähän, joten
ehkäpä ensi vuonna voisimme toteuttaa “leiripäivän” muutamana viikonloppuna, jolloin voisimme vetää
saman päivän aikana kaksikin allasharjoitusta. Saunassa treenien jälkeen
olen, pilke silmäkulmassa tietenkin,
viitoittanut nuorille myös tulevaa: Lakeuden sukeltajat voittaa A-nuorten
(U21) suomenmestaruuden vuonna
2020 ja aikuisten suomenmestaruuden 2025. Tätä ennen meillä on kuitenkin edessä satoja laadukkaista ja
hyvätempoisia treenejä.
Jani Mäkinen
Uppopallovastaava

Sivu 2

Jäsentiedote 1/2015

Egyptiläistä
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kalakeittoa ja
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muita
ihmetyksiä
ihmetyksiä
Jounilla oli ongelma. Hänellä oli liian paljon rahaa. Onneksi tällaisiin ongelmiin on
helppo löytää ratkaisu - lähteä etelään sukeltamaan. Hieman kärjistetysti näin alkoi
ensimmäinen sukellusseikkailumme lämpimiin vesiin. Ehdotin näet Jounille, että hiihtolomalla voisi tehdä muutakin kuin hiihtää.
Lähteä vaikka Egyptiin. Onneksi Jouni oli
nauttinut muutaman lasillisen sitä parempaa kurnaalia ennen ehdotustani, joten
suurempaan suostutteluun ei ollut tarvetta.
Määränpääksi valikoitui valmis paketti Safagaan, Egyptiin, jossa sukelluspaikkojen kerrottiin olevan helpohkoja P1-tason kohteita.
Juuri sopivia tällaisille aloittelijoille.
Tulimme siihen lopputulokseen, että
halvimmaksi tulee ottaa omat tuplasetin
palikat ja kuivapuku matkaan. Vuokrataan
tuplapullot sitten paikanpäältä ja samalla

vältytään märkkärin ostolta. Loput tarvittavat välineet sitten sosialisoitiin Seinäjoelta
muiden varastoista. Ja ei muuta kuin kamoja kasaan ja kohti Helsinki-Vantaata.
Matkalla lentokentälle tuli ensimmäistä
kertaa mieleen tarkastella reissuviikon säätietoja. Ihmetys oli suuri, kun Ilmatieteen
laitos lupasi maksimissaan 15 asteen lämpötiloja Safagan alueelle. Shortseja mukaan
pakanneelle Jounille piti sitten käydä ostamassa Jalasjärven Halpahallista uudet hotpäntsit Egyptin talveen. Todellisuudessa Ilmatieteen laitos petti jälleen. Alkuviikosta
oli kyllä takkikelit lämpötilan jäädessä alle
20 asteen, mutta loppuviikosta huideltiin jo
30 asteessa. Lopulta lentokentälle päästyämme tapasimme matkaporukkamme. Yhteensä lähtijöitä oli 15 henkeä, kaikki
meille uusia tuttavuuksia. Ikähaitari
oli 29-vuotiaasta junnusta 71vuotiaaseen teräsmieheen. Seura oli
mitä mainioin, loistavaa sakkia koko
porukka.

pääsimme heti puolenpäivän maissa veteen. Laivapojilla oli ihmettelemistä, kun
Seinäjoen jannut alkoivat vetää Michelin
mies -aluspukujaan ja kuivapukujaan päälle.
No, Weezle extreme+ -puvullakin pärjäsi
ihan hyvin 22 asteisessa vedessä. Ei tullut
kylmä kertaakaan. Ensimmäinen sukellus
muuttui nopeasti kaikilla pintauinniksi aallokossa. Painoja oli aivan liian vähän suolaisessa vedessä. On se jännä, tuo suolainen
vesi meinaan. Pari ensimmäistä päivää sai
painoja lisäillä joka sukelluksen jälkeen ennen kuin kaikki loputkin laivan kahden kilon
limput olivat rivissä vyöllä. 16 kilolla pysyi jo
pinnan alla.
Viikko kalakeittoa. Ei varmasti maistuisi
enää viikon viimeisinä päivinä, mutta kun

Lentojen jälkeen saavuimme viimein Hurghadaan, josta meidät kiidätettiin suoraan aamuyöstä satamassa
odottavalle laivallemme. Välineiden
tarkastamisen ja kasaamisen jälkeen
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sukellat siinä kalakeitossa ei voi valittaa.
Eväkkäitä nimittäin riitti kaikissa hedelmäpelin väreissä. Onneksi sentään isompien
otusten näkemiseltä vältyttiin. Mitä nyt sinitäplärauskuja tuli välillä meitä häiritsemään. Pariin otteeseen näköetäisyydellä
vieraili myös kotkarausku. Itse likinäköisenä
keskityin katselemaan lähellä olevia kaloja,
joten kotkarausku meni kahteen kertaan
ohitse huomaamatta. Jouni kuitenkin ystävällisesti paikkaili tilannetta näyttelemällä
veden alla yksin minulle kotkarauskun jylhää olemusta ja lempeää luonnetta. Olin
otettu performanssista eikä aiemmasta
missauksesta siten päässyt jäämään paha
mieli. Mureenoita tulikin jo vastaan useammassa paikassa, koon vaihdellessa vauvamureenoista aina pienen ja nälkiintyneen
ponin kokoisiin. Näistä minäkin kykenin havaitsemaan muutaman.
Virtasukelluksiin sai mainiosti ensikosketuksen reissussa. Mikä nyt parempaa kuin
potkutella ensin vastavirtaan ja sitten lasketella lötkönä takaisin laivalle samalla viereisen riutan elämää tarkkaillen. Riuttoja ja
korallia piisasi, mutta myös 1991 uponneelle Salem Express -hylylle tehtiin sukelluksia.
Aivan John Graftonin näyttävyyteen ei
päästy, mutta silmiä sulkemalla jäi tilaa
myös mielikuvitukselle.
Vesi on kaveri. Se tuli todettua Egyptissäkin. Jokaisen kumivenekyydin jälkeen oli jotenkin helpottava tunne päästä veden alle
piiloon perämoottorilla päristeleviä laivapoikia. Turvallisuuskäsitys tuntui olevan
paikallisilla aikalailla erilainen mihin on
tottunut Laksun toiminnassa. Muutamaan
otteeseen potkuri viuhui turhan läheltä sukeltajaa. Tämä päästiin valitettavasti itsekin

kokemaan aivan viimeisellä reissun sukelluksella, kun moottori jyrähti käyntiin nousuköyden vieressä. Uusi jakaus oli kolmenneljän metrin päässä.
Kaiken kaikkiaan reissu oli onnistunut.
Katseltavaa riitti, vaikka isoja rötkäleitä ei
vastaan polskinutkaan. Ei ollut liian kuuma. Ruoka oli mitä mainiointa ja seura
niin hyvää kuin sukeltajilta voi vain
odottaa. Ainoat omat nillittämisen aiheet
liittyivät lähinnä laivapoikien jalla jalla huutoihin. Kiire tuntui olevan aina ja joka
paikkaan. Onneksi vedessä sai olla rauhassa. Hauskaa oli reissulla niin kauan kuin sai
olla merellä. Maissa Hurghadassa häslää-

minen kasvoi toiseen potenssiin ja saatiin
matkaan ripaus extremeäkin, kun piti uskaltaa taxin kyydissä paikalliseen liikenteeseen. Viimeisenä päivänä ei onneksi
tarvinnut Hurghadaa katsella, kun lähdimme tutustumaan mönkijöillä paikalliseen
hiekkalaatikkoon, Saharaan. Loistotapa
päättää reissu. Ja mikä parasta, ongelmakin tuli ratkaistua ainakin väliaikaisesti Jounin rahat mahtuvat taas hieman paremmin pankkiin.
Mikko Viinanen
Menossa mukana myös
Jouni Koivuniemi
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Tervetuloa Lakeuden Sukeltajat ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen
Lumolinnaan Sunnuntaina 26.4.2015 klo 14:00
Samalla vietetään perinteistä seuran KEVÄTPÄIVÄÄ. Kevätkokouksessa esitellään
seuran vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014, päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille, sekä käsitellään mahdolliset muut asiat. Kokous alkaa klo 14:00.
Kokouksen jälkeen vietetään seuran kevätpäivää Lumolinnan kirkasvetisen lammen rannalla, luonnon helmassa. Nyt on tilaisuus heittää talviturkki Lumolinnan
louhokseen. Ohjelmassa on hauskanpitoa, makkaranpaistoa, uimista, saunomista ja tietenkin sukellusta.
Nähdään Lumolinnassa!
Terveisin Hallitus

