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KESÄ JÄI JO TAAKSE JOTEN ON HYVÄ MUISTELLA VANHOJA JA SUUNNITELLA 
TULEVIA 
 
Kesän keskiviikkosukellusten antia 
Väkirikkaan P1 sukelluskurssin ansiosta, kuluneen kesän keskiviikkosukelluksilla oli aivan huima osanotto. 
Parhaimmillaan seuran väen kokoavaan tapahtumaan osallistui jopa 27 sukeltajaa tai vapaasukeltajaa. Seuran 
aktiivisuus nousi aivan uuteen kukoistukseen, kun 18 hengen sukelluskurssista jäi toimintaan mukaan 
ensimmäiselle kaudelle yli 50% kurssilaisista. Innostus ei ole ainakaan vielä elokuun lopussa laantunut, koska 
merireissuja suunniteltiin kovaan tahtiin kelien kovetessa. Todistettavasti tuosta 18 hengen P1 kurssista 
nähtiin kesän mittaan vedessä vapaaehtoisesti ainakin 13 henkilöä, joten tämä kurssi löi kuin löikin laudalta 
ensimmäisen kesän jälkeen legendaarisen vuosikurssi 1998 sukeltajat, joita sukelsi kesän mittaan aikoinaan 
9kpl ☺ 
 
Netin kautta saimme useita yhteydenottoja jäseneksi liittymiseksi ja saatiinhan sieltäkin lisää harrastajia 
mukaan seuran toimintaan. Myös paljon kaivattua naiskauneutta tuli kuluneen kesän aikana seuramme riveihin 
enemmän kuin vuosiin. 
 
Elokuussa lehtitoimittaja kävi keskiviikko sukelluksella tekemässä jutun seuran toiminnasta sekä Kaatialan 
kaivoksesta kesän 2008 Pulssi lehteen, jota jaetaan Kuortaneen kunnan eri toimipaikoissa, kuten opistolla ja 
matkailutapahtumissa. 
 
Syyskauden päätös pidetään tuttuun tapaan Härmän Vallamissa 26.9.2007, jossa myös lättyjen ja 
makkaran paistoa illan päätteeksi. Lähtö seurakämpältä klo 17:30. Koko perhe mukaan makkaran ja 
lättyjen paistoon. 
 
KESÄN MERILEIRIT OLI JA MENI…. 
Alkukesällä yhdistetyllä Eskon 50v ja 50m leirillä oli normaaliin tapaan railakas meno ja osallistujia enemmän 
kuin aikoihin. Usean seuran yhteisleirillä oli osallistujia 19kpl. Lieneekö jäsenten virta sitten loppunut jo 
alkukesään, kun tahti hiipui kesän edetessä pidemmälle. 
 
Seuran merileirit kokosivat loppukesästä jälleen kerran harvinaisen vähän osallistujia. Hylkyleirille Porin 
Säppiin osallistui 4 sukeltajaa ja Norjan leirille 7 sukeltajaa vahvistettuna yhdellä Närpiölääsellä ☺. Seuran 
uudet sukeltajat eivät päässeet vielä vauhtiin ennen ensimmäisiä leirejä, mutta Norjan leirikin jäi heiltä 
kaikilta välistä. Lieneekö syynä ollut pieni jännitys merta kohtaan. Kevään ja kesän tapahtumat osoittivat, 
että parhaiten seuran väkeä sai liikkeelle, kun oli tiedossa makkaran tai lätyn paistoa jolloin kotoväkikin 
saatiin mukaan. Hyvänä esimerkkinä oli seuran kevätkokous Lumolinnassa. Väkeä kerääntyi huimasti 
sukeltamaan ja paistamaan lättyjä vaikka Suomi pelasi MM-finaalissa lätkää. Tämä tulee olemaan 
ohjenuorana ensi kesän tapahtumia suunniteltaessa. 
 
NORPPALEIRI 
Nuorisoleiri kokosi runsaasti Norppia Kaskisten majakalle Sällgrundin saareen. Kelit suosivat pihaleikkejä, 
syömistä, saunomista ja nukkumista, koska kova tuuli ajoi hyttyset pois. Vesileikkeihin ja veneajeluihin sen 
sijaan sää olikin aivan liian kova. Pitkästä aikaa merellä pidetty Norppaleiri olikin varmasti monelle nuorelle 
elämys. Ensimmäistä kertaa seuran historiassa leiri pidettiin yhteistyössä SuSu:n Norppien kanssa, ja 
SuSu:n tukialus olikin äärimmäisen tärkeä leirin logistiikan kannalta. Leiri herätti kiinnostusta myös Vaasassa 
ja Pietarsaaressa. Seuraavana kesänä leiri onkin varmasti yhteisleiri usean pohjanmaan seuran kesken, 
kunhan järjestellyt hoidetaan ajoissa. 



Sunnuntaina saimme jopa paljon vieraita, koska saarella vietettiin kansainvälistä majakkapäivää. Leirin 
olympialaisetkin saivat aivan uuden merkityksen, kun yleisöä oli päivän mittaan useampi sata. Lorvikatari oli 
iskeä muutamiin nuoriin poikiin, jopa hukkuneiden uikkareiden muodossa, mutta onneksi muhkea palkintopöytä 
käänsi poikien päät… 
 
Ei mitään hyvää, ettei jotain huonoakin… Leiriläisten parissa oli huomattavissa yleistä välinpitämättömyyttä 
luontoa kohtaan. Usealla leiriläisellä oli mukanaan runsaasi mm. karkkia, ja kun ne oli syöty, niin tyhjät pussit 
tippuivat kädestä juuri siihen kohtaan missä karkkipussi oli loppunu. Selvä puhekaan ei aina auttanut vaan 
sitten osoiteltiin sormella toisia leiriläisiä: ”Tuo sotki myös!” 
 
Saariston luonto on äärimmäisen herkkää kaikelle sotkemiselle ja tuhotöille. Norpilla on vuosi hyvää aikaa 
harjoitella ensi vuoden leiriä varten ja seuraavan leirin kuri onkin sitten tiukempi sotkemisen suhteen. 
Sottapytyt saa äiti tai isä hakea kotiin kesken leirin. Pyydämmekin, että otatte kotona puheeksi tämän 
sukeltajille tärkeän asian. 

SUKELTAJAT VIEVÄT MUKANAAN MITÄ TUOVATKIN 
 
UPPOPALLOA 
Viime kevään uppopalloturnaus toi sen verran mainosta seuran urheilutoiminnasta, että saatiin kevään 
kynnyksellä lajin pariin lähes 10 uutta pelaajaa. Jatkoimmekin harjoituksia vielä kesäkuussa hallin 
sulkeutumiseen saakka. Tänä syksynä aloitamme lokakuussa uppopallokurssin, jolla pyritään samaan lajin 
pariin vielä lisää harrastajia. Kaiken kansa tietoon on saatava se tosiasia, että uppopallo on ensimmäinen ja 
ainoa palloilulaji, missä Suomi on saavuttanut MM-kultaa. Tänä syksynä Suomi vei kullan lajin mahtimaan 
Ruotsin nenän edestä maalein 1-0. Uppopallon pariin voit houkutella tuttuja ja tiedoksi, että harrastaminen 
maksaa vain 40e/vuosi jos ei halua liittyä Sukeltajaliiton jäseneksi. 
 

Lisää uppopallosta voi tiedustella seuran uppopallovastaavalta 
Antti Huusarilta sähköpostilla antti.huusari ( ät ) gmail.com 

 
SUKELLUKSEN JATKOKURSSIT 
Koska uudet P1 kurssilaiset ovat harjoitelleet koko kesän ahkerasti, on syksyllä luvassa P2 jatkokurssi sekä 
Nitrox kurssi. Kurssit viedään läpi intensiivisesti, joten olethan hyvässä sukelluskunnossa. P2 kurssille 
tarvitset kuivapuvun vähintään yhdelle sukellukselle, muuten kurssin voi suorittaa vaikka märkäpuvulla.  
 
Molempien kurssien kunnollinen läpivienti vie aikaa 2 pitkää teoriapäivää ja 2 pitkää sukelluspäivää. P2 
kurssin pääsyvaatimuksena on, 20 sukellusta jotka on kirjattu sukelluspäiväkirjaan ja voimassa oleva 
lääkärintodistus sukelluskelpoisuudesta, alle 18v tarvitsevat kirjallisen suostumuksen vanhemmilta. Nitrox 
kurssin vaatimuksena on P2 tai AOWD kortti, mutta nämä kaksi kurssia voidaan suorittaa ”combona” 
samanaikaisesti. P2 kurssin hinta on 150€ sisältäen CMAS:n ** kortin. LakSun jäsenet saavat alennusta 
2€/sukellus jos se on suoritettu kauden aikana Suomen olosuhteissa. Pidä siis päiväkirja ajan tasalla ja esitä 
se kurssilla. Nitrox kurssin hinta jäsenille 75€ ja ei jäsenelle 100€ sisältäen kaasut. 
 
P2 kurssi on kohtuullisen vaativa, mutta sen suorittamisen jälkeen voit turvallisesti sukeltaa 30m syvyyteen. 
Koulutus on monipuolista ja testaa sukeltajan fyysisiä kuin psyykkisiäkin tietoja ja taitoja. Tätä voisi sanoa 
sukeltajan tärkeimmäksi kurssiksi. Jos olet jo jonkin aikaa ollut sukeltamatta niin, tule mukaan kurssille 
KUUNTELUOPPILAAKSI. Uusi informaatio ja vanhan virkistys ei ole koskaan pahitteeksi. 
 
Aikataulu: Su 30.9 klo 9:00 Teoriaa 10h, su 7.10 klo 8:00 Avovedet, su 14.7 Nitrox teoria, 20.10 klo 9 
Avovedet. Leikkaa aikataulu talteen seuraavalta sivulta. 
 
Jos vain intoa riittää niin on mahdollista järjestää vielä Rescue Diver kurssi yhdessä Vaasan Delfiinien ja 
SuSu:n kanssa. Rescue Diver kurssi on tarkoitettu kaiken tasoisille sukeltajille. Kurssilla käsitellään 
sukellustapaturmien ennalta ehkäisyä ja niiden hoitamista. 



KAASUN SEKOITUSKURSSI 
Yhteistyössä alueen seurojen kanssa järjestämme syksyn mittaan kaasujen sekoituskurssin eli Blender 
kurssin. Kurssilla saat teoriatietämyksen erilaisten sukelluskaasujen, kuten Nitroxin ja Trimixin 
sekoittamiseen. Kurssi on ilmainen seuran jäsenille, mutta jos haluat kurssikirjan ja kortin suoritetusta 
kurssista se maksaa 120€. Kurssin ajankohta on marraskuussa tarkemmin ilmoitettuna ajankohtana. Seuraa 
seuran nettisivujen ilmoitustaulua. Teoriakurssin jälkeen seuran Nitrox vastaava Jarkko Vesiluoma 
(jvesiluoma (ät) gmail.com) neuvoo seuran sekoituslaitteiston käytössä, ja ottaa vastaan ”kisällinnäyttöjä” 

 
 
TERVEISIN pj Petri Lepistö p.0400 - 934 649 e-mail: petri.lepisto (ät) ensto.com 
�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aika Tapahtuma   Paikka  Ilmoittautuminen 
26.9 Keskiviikkosukellusten päätös Härmän Vallami  
30.9 P2 kurssin teoria  City Hotel Wall Street Tomi Knaapila  
4.10 P2 allasharjoitukset  Uimahalli / Seinäjoki Tomi Knaapila 
7.10 P2 avovesisukelluksia  Kaatiala  
14.10  Nitrox kurssin teoria  City Hotel Wall Street Tomi Knaapila  
20.10 P2+Nitrox avovesisukellukset jatkuu Kaatiala  
14.10 P2 kurssin teoriakoe (sovitaan kurssilla) City Hotel Wall Street  
27-28.10 Leiri Espoon Dyykkareiden kanssa Kauhavan Karjanlahti 044 - 346 5225 
??.11 Kaasujen sekoituskurssi  City Hotel Wall Street Jarkko Vesiluoma 
24.11 Seuran syyskokous ja pikkujoulu Ei tiedossa vielä   

 
HALLIVUOROT JATKUVAT KUTEN KEVÄÄLLÄ 

MAANANTAISIN 20:30-22:00 
TORSTAISIN 19:30-21:15 (Norppavuoro ja uimarit samaan aikaan altaassa) 

 
SUKELLUSTARINOITA JATKUU 
Vuoden ensimmäisessä jäsenkirjeessä aloitimme kertomuksen kuuden seikkailijan sukellusreissusta Norjan 
Lofooteille. Jatkamme Jarkko Vesiluoman kertomusta perjantain sukelluksista. Mukanahan olivat lisäksi: 
Esko Paloniemi, Pekka Anttila, Mika Passi, Tom Andlin ja Tuomas Korkea-Aho 
Lisää kuvia voi käydä katselemassa Jarkon kotisivuilta, jonne pääsee seuran kuvagallerian kautta tai 
www.jmv.fi Sivuilta löytyy myös mainetta ja mammonaa voittanut Sukeltajalehden 3/2007 keskiaukeamakuva 
 
HYLKYSUKELLUSTA LOFOOTEILLA – Osa 3 

Lauantai: 
Rahtialus M/S Fram: 
 
Fram on kohtuullisen pieni rahtialus, joka on upotettu 1972. Korkein kohta 25 metrin syvyydessä ja pohja n. 
30 metrissä. Kohteella on hyvä näkyvyys ja sinne pääsee jopa rannalta helposti. Isoilta kivi portailta 
suuntaan 120 astetta niin hylyn pitäisi tulla suoraan eteen, kunhan vain pääsee nuo isot portaat alas ja 
sukelluksen jälkeen vielä ylös. 
Hylkysukeltaminen vaatii kuntoa täällä 
Norjassa. 
 
Hylky on kohtuullisen helppo sukelluskohde ja 
hylkyyn pääsee turvallisesti myös sisälle. 
Hylyn ympäristössä ja aallonmurtajan reunalla 
on myös paljon ihmettelemistä vedenalaisessa 
luonnossa. Hylky on keskiosasta hieman 
romuttunut, mutta muutoin kohtuullisen ehjä. 
Sukelluksemme alkoi portailta josta uimme 
pintaa pitkin kavereidemme kuplille ja siitä 
pudotimme alas.  
 
 



Tulimme hylyn peräosan kohdalle josta lähdimme kiertämään hylkyä. Sukellusparini meni hylyn reunaa 
kiertävää käytävää pitkin ja minä hylyn ulkopuolella kuvaten. Kiertelimme hylkyä aikamme ja suunnistimme 
takaisin portaille, jossa dekojen pitäminen oli todella mukavaa, sillä pohjassa oli paljon nähtävää.  
 
Matkustajalaiva D/S Mira: 
 
Mira on D/S Nordsjernan sisaralus, joka on ylösalaisin pohjassa 39-42m syvyydessä. Hylyn pohja yltää 36m 
syvyyteen. Alus on uponnut 1941 englantilaisen aluksen tulituksesta. Kyljessä onkin räjähdyksen aiheuttama 
reikä, josta pääsee hylyn sisään. Hylky on sisältä sen verran rapistunut, että sisällä oli kohtuullisen helppo 
kulkea, koska päivä paistoi kaikkialta läpi. 
 
Ensimmäinen pari kiinnitti ankkurin hylkyyn ja minä ja sukellusparini menimme viimeisenä veteen. Lähdimme 
ankkurin kiinnityspaikasta kohti perää ja kierrettyämme perän nousimme hylyn yli takaisin ankkuriköydelle. 
Menimme räjähdyksen aiheuttamasta reiästä hylyn sisälle ja nousimme yhden kerroksen ylöspäin, jossa 
kiertelimme ja ihmettelimme. Koska sukellusvanhimpana toiminut Magne halusi rajoittaa meidän 
sukellusaikaamme, lähdimme kohti ankkuria 20min kuluttua ja viimeisenä parina irrotimme ankkuriköyden 
ennen nousua.  
 
 

Sunnuntai: 
 
Matkustajalaiva D/S Mira: 
 
Toinen sukellus Miralle. Tällä kertaa tunkeuduimme suoraan hylyn sisälle kun turhat kiertelyt hylyn pohjaa 
ihmetellen jäivät pois. Hylyn sisällä nousimme taas yhden tason ylemmäs jonka jälkeen menimme isojen 
höyrykattiloiden ohi peräpäätä kohti, mutta käännyimme takaisin pian kattiloiden jälkeen ja tulimme taas 
lähtöpaikkaan. Nousimme yhden tason vielä ylemmäs ja tutkittuamme hetken sitä jouduimme lähtemään taas 
ylöspäin. Hylyn sisällä on kaikenlaista mielenkiintoista ja sinne olisi voinut tehdä vielä monta sukellusta lisää. 
Tämä oli reissun paras sukellus.  
 
Luontosukellus 
Magne vei meidät hieman myöhemmin päivällä pienen kalliosaaren lähettyville jossa kiersimme saarekkeen 
noin 15-8m syvyydessä. Paikalla näkyi paljon pitkiä kelppejä, meritähtiä, kaloja, kolme kissakalaa yms. mutta 
edellisten sukellusten valossa tämä biosukellus jäi auttamatta muitten sukellusten varjoon. 
 
 


