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Jäsentiedote 2/2015 

Sukellusharrastus mielletään yleensä 
pelkästään laitesukellukseksi. Arvion mu-
kaan Sukeltajaliiton rekisteröidyistä 10.000 
jäsenestä kuitenkin melkein kolmasosa 
sukeltaa pääasiassa perusvälineillä. Tähän 
ryhmään kuuluvat esim. uppopalloilijat, 
vapaasukeltajat, sukelluskalastajat ja nor-
pat. Perusvälinesukellus ottaa ensimmäi-
siä, määrätietoisia askeliaan myös Lakeu-
den Sukeltajissa. 

Snorkkelisukellus ei tarkoita pelkästään 
sitä, että mennään markettiin, ostetaan 
snorkkeli ja maski ja lähdetään rantakais-
likkoon pulikoimaan. Se on toki sitäkin, 
mutta kilpatasolla snorkkelisukellus on 
kovaa fyysistä ja henkistä kestävyyttä vaa-
tiva harrastus. Myös laitesukeltajien olisi 
syytä tietää, kauanko pystyy tarpeen tullen 
pidättämään hengitystä ja kuinka pitkälle 
pystyy sukeltamaan ilman laitteita. Kaikki-
en sukeltajien pitäisi jo turvallisuussyistä-
kin ylläpitää uinti- ja perusvälinetaitoja. Eli 
nyt perse ylös penkistä ja hallille treenaa-
maan. 

Kesällä pidettiin viisi, nimenomaan 
perusvälinesukeltajille soveltuvaa keski-
viikkosukellusta. Mukaan oli houkuteltu 
myös innokas joukko uppopalloilijoita, 
joille seuratoiminnan puitteissa ei aikai-
semmin ole tarjottu kesäharjoittelumah-
dollisuutta. Ensimmäisellä kerralla käytiin 
siivoamassa Ilmajoen uimarantoja. Kun 
laitesukeltajat hoitivat Kalajaisjärven ran-
tojen siivouksen, jäi Konnanmontun uima-
ranta snorkkelisukeltajille. Siivouksen 
päätteeksi päästiin kokeilemaan harp-
puunakalastusta harjoitusmaaliin. Se tun-
tui niin hauskalta, että allekirjoittanutkin 

laittoi harppuunan tilaukseen. Seuraavilla 
keskiviikkosukelluksilla harjoiteltiin syvyys-
vapaasukellusta seuralle keväällä hankitun 
turvalautan, köyden ja säädettävän pohja-
levyn avulla. Hämmästyttävän helposti ja 
syvällekin sujui köysiavusteinen vapaasu-
kellus myös aloittelijoilta. Kesän viimeinen 
snorkkelisukellus suuntautui Ylistaron Kok-
kokankaalle, joka on yksi harvoja paikkoja, 
mistä täälläpäin löytyy hietasimpukoita. 

Seuraan on nyt saatu pienen tauon 
jälkeen taas vapaasukeltajia ja sukelluska-
lastajia. Ensimmäiset kilpasijoitukset on 
saavutettu sukelluskalastuksen yksilösar-
joissa (mm. Sysmä 2015, Jaskan muistoki-
sat, Joni Onnela 1. sija) ja joukkuekisoissa 
(6. tila Onnela/Tamminen, SM-venekisat 
Hangossa).  Tarkoituksena on seuraavaksi 
saada kasaan seuran oma sukelluskalas-
tusjoukkue. Sukelluskalastajat harjoittele-
vat kesäisin viikoittain merellä. Mikäli su-
kelluskalastus kiinnostaa, kannattaa tulla 
juttusille torstain hallivuorolla.  

Talven mittaan pyritään säännöllisillä 
harjoituksilla parantamaan pituussukellus-
kestävyyttä, joka hyödyttää kaikkia snork-
kelisukeltajia. Kaulapainon avulla haetaan 
oikeaa sukellusasentoa, tekniikkaa ja ren-
toutta.  Uintiharjoituksin kehitetään ha-
penottokykyä ja lihaskestävyyttä. Säännöl-
lisin harjoituksin pystyy jokainen sukeltaja 
parantamaan nopeastikin vapaasukellus-
taitojaan!  

AIDAN kursseja järjestetään vetäjäpu-
lasta johtuen vielä harvakseltaan, mutta 
kysynnän mukaan, voidaan selvittää mah-
dollisuutta osallistua AIDA 2 -vapaasukel-
luskurssille. Kurssilla käydään laajasti läpi 

vapaasukelluksen teoriaa sekä sukellustek-
niikkaa ja turvallisuusasioita altaalla ja 
avovedessä. AIDA 2 -kurssin läpäisyvaati-
muksina ovat 2 min hengenpidätys, 40 m 
pituussukellus ja 16 m syvyyssukellus. AI-
DA 2-kurssille voi osallistua ilman aikai-
sempaa AIDA-kortitusta, joskin perusväli-
netekniikka pitäisi suurin piirtein olla jo 
hallussa. Aiheesta lisää Sukeltaja 2/2015 -
lehdessä. 

Snorkkelisukelluksen peruskurssi (S2) 
on tarjoaa lisää haasteita, kun nuori alkaa 
kasvamaan ”ulos” norppatoiminnasta ja 
osoittaa kiinnostusta esim. ohjaajakoulu-
tukseen. S2-kurssi tarjoaa laajan paketin 
teoriatietoa ja käytännön harjoitteita, pait-
si sukellustekniikasta, myös esim. veneen-
käsittelyn alkeista. Kurssi soveltuu vasta-
alkajille ja lajia jo vähän aikaa harrastaneil-
le 10-vuotiaista alkaen. Kurssi on hyvä olla 
käytynä, mikäli oppilas haluaa osallistua 
esim. norppaohjaajakoulutukseen, sillä 
kurssilla hiotaan kuntoon kouluttajilta vaa-
dittavat allastaidot. Kuluneen vuoden aika-
na on järjestetty kaksi S2-kurssia, joista 
syksyllä pidetty oli räätälöity norppaohjaa-
jakandidaateille. Toinen tiivistahtinen 
kurssi pidettiin viime huhtikuussa ja saa-
tiinkin päätökseen helatorstaina, sopivasti 
ennen avovesikauden alkua.  

Katsotaan, mitä talvi tuo tullessaan 
seuran kurssitarjontaan. 

 
Antti Jormanainen,  
Snorkkelikouluttaja M2 

Hyvät perusvälinetaidot ovat kaiken 

sukeltamisen perusta 
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LAKEUDEN SUKELTAJAT 

Oli sukellusreissun kolmas päivä. Säätila 

näytti edelleen matalapainetta, mutta odotuk-

set olivat korkealla. Parin ensimmäisen päi-

vän aikana oli tullut selväksi, että Ahvenan-

maan vesillä oli hyvät näkyvyydet ja hylyt erin-

omaisessa kunnossa. Takana oli pari hienoa 

sukellusta ja tämän päivän kohteena oli pal-

jon ylistetty Belliver.  

Porista Plymouthiin puutavaralastissa 

matkalla ollut S/S Belliver katosi miehistöi-

neen syyskuussa 1911. Hylky löytyi vuonna 

2009 Märketin tietämiltä sukellusvene S-2:n 

etsintöjen yhteydessä, eli on sukelluskohtee-

na varsin tuore. Hylyllä sukeltamista valvo-

taan Ahvenanmaalaisittainkin melko tiukasti. 

Ensinnäkin, koska kaikenlainen hylkyrosvous 

halutaan kitkeä, ja toiseksi, koska venäläinen 

hautarauhalain perusteella suojeltu S2-

luokan sukellusveneen hylky makaa reelinmi-

tan päässä Belliverin vieressä. Kohteena ole-

va Belliver on yksi parhaista ”Aku Ankka” –

hylyistä. Teräsrunkoinen ja hyväkuntoinen hyl-

ky makaa kölillään merenpohjassa. Mini-

misyvyys on vajaat kolmekymmentä metriä. 

Ja näkyvyys aivan mahtava.  

Oltiin illalla oltu yhteydessä M/S Taviin, 

jonka oli viikkoa aikaisemmin ollut tarkoitus 

sukeltaa samoilla kohteilla. Merenkäynti oli 

kuitenkin ollut edellisviikolla sen verran kova, 

että Tavi oli joutunut pysyttelemään ankkuris-

sa suurimman osan viikkoa ja oli nyt jo pikku-

hiljaa lähdössä paluumatkalle. Sukelluspäiviä 

heille oli kertynyt vain kaksi, mutta tunnelma 

tuntui Tavilla olevan korkealla siitä huolimat-

ta. Terveisiä Uulalle! Säät ja tilanteet merellä 

vaihtelevat kuitenkin nopeasti, ja nyt sää 

näytti sellaiselta, että päästään sukeltamaan. 

Valmistauduimme Viinasen Mikon kanssa 

menemään veteen ensimmäisenä parina. 

Noudatimme Mikon kanssa viikon jokai-

sella sukelluksella samaa rutiinia. Laskeudut-

tiin nousuköyttä kuuteen metriin, jossa tehtiin 

s-drilli ja kuplatarkistus. Sen jälkeen laskeu-

duttiin kohteelle, jossa pidettiin pieni 

tauko, ennen kuin lähdettiin kiertä-

mään hylkyä. Ollaan havaittu hyväksi 

tehdä tässä vaiheessa pieni pysäh-

dys. Pää kerkeää ”selvitä” ja mieli 

rauhoittua. Sitten, kun nousuköyden 

sijainti laivan hylkyyn nähden oli sel-

villä, lähdetään kiertämään hylkyä 

myötäpäivään rauhalliseen tahtiin, 

katsellen ja kuvaten. Ja kuvattavaa 

riitti. 

Ensimmäisellä sukelluksella löytyi 

laivan ikkunoita, saniteettiposliinia, 

laivan ruori ja hieno, ehjä pullo, josta 

sain laadukkaan kuvan. Ollaan Mi-

kon  kanssa molemmat tä l la is ia 

”viherpiipertäjiä” ja meitä ilahdutti laivan kai-

teella makoillut simppu. Siitäkin piti saada 

kuvia. Hylyn pituus on 57,9 m ja leveys 9,1 m, 

joten verkkaiseen tahtiin sen kiertää helposti 

puolessa tunnissa. 

Ensimmäisen sukelluksen kestoksi tuli 31 

minuuttia ja maksimisyvyydeksi 30,7 metriä. 

Sukelluksen päätteeksi päästiin pintapelasta-

jaksi ja kirjanpitohommiin loppuryhmää var-

ten. Kun aamun sukellustoiminta oli saatu 

päätökseen, päästiin pentteriin, Ellin keittopa-

dan ääreen, vertaamaan kokemuksia ensim-

mäiseltä sukellukselta.  Joensuun Janne ker-

toi nähneensä hylyssä laivan kellon, mitä pi-

din palturipuheena, koska Belliverin kello on 

nostettu ja on nyt nähtävillä Maarianhaminan 

merimuseossa. Mutta sitten tarkentui, että 

kyseessä olikin kronografi, jollainen sieltä kyl-

lä löytyi. Lisäksi Mikko kertoi nähneensä lai-

van massiivisen lyhdyn. Taas kerran huoma-

sin, että kun hylkyä katsoo kameran etsimen 
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läpi, jää monta hienoa yksityiskohtaa nä-

kemättä. Onneksi oli jäljellä vielä toinen 

sukellus.  

Nyt käytiin katsomassa ensimmäisel-

lä sukelluksella näkemättä jääneet koh-

teet. Siellähän ne makasivat siistinä ryh-

mänä, ensin näkemäni lasipullo, laivan 

kello ja kompassi sen vieressä. Laivalyh-

ty oli niin massiivinen, etten voinut käsit-

tää, miten se oli ensimmäisellä sukelluk-

sella voinut jäädä huomaamatta. Tele-

grammi makasi kyljellään laivan kannel-

la, osoittaen urheasti edelleen ”täyttä 

vauhtia eteenpäin”. Toisen sukelluksen 

kestoksi tuli 36 minuuttia, maksi-

misyvyydeksi 29,9 metriä. EAN 31% ja 

EAN 51%. Ei ehkä ihan oppikirjakaasut, 

mutta laivaolosuhteissa sekoittaminen 

on aina vähän haastavaa. 

Yöksi ajettiin Märketin majakalle. 

Märket on Suomen läntisin kohta ja yök-

si Orbiit ankkuroitui Ruotsin puolelle. 

Ruotsin rannikko oli (melkein) kivenhei-

ton päässä. Pienen venematkan jälkeen 

päästiin jaloittelemaan majakkasaarelle, 

jossa yleistä huvia oli pitää toista jalkaa 

Ruotsissa ja toista Suomessa. Päästiin 

myös loikkimaan rajan yli Ruotsiin ja takaisin 

Suomen puolelle. Kun saari oli tullut katsas-

tettua, oli tullut aika lähteä saunomaan ja 

nukkumaan, sillä huomenna olisi edessä uusi 

ja seikkailurikas sukelluspäivä.  

Viikon sukellusreissulle mahtui monta 

mahtavaa kohdetta, joista jokaisesta voisi kir-

joittaa oman kertomuksena. Parkki Plus, jon-

ka sisaralus Pommern on ankkuroituna Maa-

rianhaminan satamassa. Oli hienoa verrata 

näkemäänsä veden alla ja käydä samat koh-

teet läpi jalkaisin. Myös paluumatka kallioi-

den yli kiipeillen oli mieleenjäävä kokemus. 

Hylyt Nederland ja Cascelot, jotka voi sukel-

taa yhdellä sukelluksella. Hyväkuntoinen Gäv-

le, joka oli yksi suosikeistani ja vaikuttava 

saksalainen jäänmurtaja Hindenburg, jolle 

myönnetään vuosittain kaksitoista sukelluslu-

paa, joista meidän porukka käytti kaksi. Iso 

kiitos Laurikkalan Terolle ja Innalan Tommille 

hyvin valituista kohteista. Ja kiitokset myös 

osaavalle navigaattorille. Vaikka säät retkellä 

eivät olleetkaan suotuisat, löytyi aina sukel-

luskohde, joka oli suojan puolella ja sukellet-

tavissa. Paluumatkalla pääsin lopulta sukelta-

maan myös Park Victorylle, jolle olin yrittänyt 

jo pari kertaa aikaisemminkin. Hylky teki vai-

kutuksen jo pelkästään isolla koollaan, eikä 

suotta ole yksi Suomen suosituimmista hylky-

kohteista. 

Jos pitäisi valita paras hylky, joilla Suo-

messa olen sukeltanut, tulee ensimmäisenä 

Wellamon hylky Tankarin majakan edustalla. 

Mutta seuraavaksi tuleekin sitten pitkä liuta 

tämän reissun kohteita. 

Ahvenanmaalla LakSun porukasta muka-

na Tuomas Korkea-aho, Antti Jormanainen, 

Mikko Viinanen, Sanna Ristilä, Sanna Joen-

suu ja Janne Joensuu. Lisäksi sukeltajia Pie-

tarsaaresta, Jyväskylästä, Valkeakoskelta ja 

Kurikasta. 

 

Teksti ja kuvat: Antti Jormanainen 

Lakeuden Sukeltajat ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään LAUANTAINA 
28.11.2015 kello 17:00 alkaen Sokos Hotel Vaakunan kokoustiloissa Seinäjoella. Ko-
kouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat (ks. Linkki). TERVETULOA! 

 

Kokouksen jälkeen jäsenille on varattuna hotellin saunatilat kello 19:00 -21:00. 

 

Saunan jälkeen siirrymme ravintola Amarilloon ruokailemaan (AVEC) ja viettämään 
iltaa. 

 

Tarjoilun nopeuttamiseksi tilaamme ruuat etukäteen TORSTAIHIN 19.11.2015 men-
nessä.  ELI: Ilmoittautumiset sekä ruokailuun osallistujilta (Ja AVEC:lta): 

       - Alkuruoka (lista sähköpostikutsussa) 

       - Pääruoka (lista sähköpostikutsussa) 

       - Jälkiruoka (lista sähköpostikutsussa) 

SÄHKÖPOSTITSE petri.lepisto@palaveri.net To 19.11.15 mennessä!!!! 

 

PS. Ilmoittautuminen on pakollista, johtuen pikkujouluajasta ja tilavarauksista. 

 

 

http://www.lakeudensukeltajat.fi/seuran-saannot/ 
 
”Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran syys- tai kevätkokouk-
sen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kolme-
kymmentä (30) päivää ennen kokousta, siten että asia voidaan sisällyttää 
kokouskutsun esityslistalle.” 

SYYSKOKOUS  

ja  PIKKUJOULUT 

Belliverin ruori Belliverin telegrammi 

Ahvenanmaan vedet ovat kirkkaita Belliverin laivakello ja kompassi 

http://www.lakeudensukeltajat.fi/seuran-saannot/

