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Lakeuden Sukeltajat järjestää 5.-12.11.2012
sukellusretken tarunhohtoiselle Punaisellemerelle. Monituhatvuotisen merenkulkuhistorian lisäksi Punainenmeri on lähin trooppinen meremme, jossa on marraskuussakin
lämmintä vettä, ihmeellisiä, värikkäitä koralleja ja tropiikin kaloja. Mielenkiintoisia biosukelluskohteita löytyy jo muutaman metrin
syvyydessä, kristallinkirkkaassa meressä.
Hylkysukelluskohteet ovat maailman parhaita ja niitä riittää.
Retkellä pääset sukelluskeskusten
normaalitarjontaa monipuolisemmille sukelluskohteille, koska kohteille siirtyminen
tapahtuu tukialuksella. Yöksi ei tarvitse rantautua ja aurinko noustessa, voit pulahtaa
suoraan aamu-uinnille. Auringonottoa on
tarjolla niin paljon kuin nahka kestää…

LAIVAN ESITTELY
Alus on valmistunut vuonna 2004 Sea King
Marco ja on 33 metriä pitkä sekä 8m leveä.
Laivalla on makuutilat 24 henkilölle, 2
hengen hyteissä, joissa kaikissa ilmastointi
vessat ja suihkut. Laivassa on egyptiläinen
miehistö, joka hoitaa aluksen parhaille
sukelluskohteille, taikoo herkulliset ateriat
ja on muutenkin koko viikon matkalaisten
apuna.
DEEP SOUTH
Retkemme alkaa Hurghadasta kohti Etelää
ja St. Johnsin aluetta. Matkalla sukellamme
hylyillä, riutoilla ja kanjoneissa. Egyptin
rannikon eteläkärjessä retkemme eteläisimmäsää kohteessa sijaitsee St. Johnsin alue,
jossa on lukuisia sukelluskohteita ja runsaasti korallipylväitä täynnä pientä elämää.
Pylväitä (pinnacle) on lähes joka kohteessa.
Useammalla riutalla on upeita riutan läpi
porautuneita kanjoneita ja tunneleita. Alueella tavataan runsaasti isoja napoleonkaloja sekä mureenoita. Kilpikonnat ja rauskut
ovat myös useammin tavattavissa täällä.
MITÄ RETKI MAKSAA?
Reissun hinta on 1320 €/osallistuja.
Hinta sisältää
• lennot (Helsinki-Hurghada-Helsinki)
• viisumin
• lentokenttäkuljetukset
• rajoittamattoman määrän sukelluksia
retken aikana
• ruuat, välipalat, juomaveden, virvokkeet

KUVA A.LEHTIMAA

• majoituksen 2 hengen hytissä.
• 12L Pullo, painovyö ja paineilmatäyttö
kuuluvat retken hintaan, muista vuokrattavista varusteista peritään hinta erillisen
hinnaston mukaan. Omia varusteita kannattaa siis ottaa mukaan sen verran kuin
viitsii kentällä raahata. Yösukelluksia varten
kannattaa varata ainakin lamput mukaan.
Lentoyhtiöt suosivat yleensä harrastusmatkailua, joten kannattaa tarkistaa, sopiiko
koneeseen muutama ylimääräinen kilo
ilman lisämaksua.
Hintaan ei sisälly:
• Alkoholijuomat (Laivalla oluet 2 €/tölkki,
pullo viini 10 € pullo)
• Nitrox-täytöt
• Safarivero (3 €/hlö/pv) (merellä 6 päivää)
• Painekammiovakuutus koko viikoksi 6 €
• Sukellusvarusteet
• Mahdollisuus vuokrata muunlaisia varusteita
Varausmaksu maksettava kesäkuun loppuun
mennessä (300 €/osallistuja). Matkamuistoihin voi varata hieman rahaa, mutta
pääsääntöisesti aikaa vietetään aluksella ja
ruuat kuuluvat reissun hintaan, joten käyttörahaa ei juuri tarvita.
Tartu siis heti toimeen ja varaa oma matkasi. Ilmoittautumiset Pertille mahdollisimman
nopeasti, pertti@lakeudensukeltajat.fi
Paikkoja rajoitetusti!!!

Keskiviikkosukellukset
27.6. Lehtimaa Ari
4.7. Lepistö Petri
11.7. Männikkö Juuso
18.7. Mäntymaa Uula
25.7. Paloniemi Esko
1.8. Passi Mika
8.8. Pihlajamäki Lauri
15.8. Rajalampi Jukka
22.8. Anttila Pekka
29.8. Saarinen Kari
5.9. Sarikka Ninni
12.9. Yliselä Tero
19.9. Ämmänkoski Anssi
Seurakämpän ovet aukeaa klo 17 ja vetäjä
opastaa tarvittaessa pullojen täytössä.
Keskiviikkosukellus starttaa klo 18.05
Sukelluskohteet ilmoitetaan ennakkoon
nettisivuilla.

Muista maksaa sukeltajanvakuutus
tälle vuodelle www.sukeltaja.fi

ORBIIT 18.-22.7
PUNAINENMERI

5.-12.11.2012
Keskiviikkosukellukset

Norppaleiri
elokuussa

Lakeuden sukeltajat Ry
c/o Ninni Sarikka
Tervahauta 4
60200 Seinäjoki

MIKSI SAFARILLE?
Safariretki kestää viikon ja sen aikana saat
kokea mitä Punainenmeri todella on – hylkyjä, seinämiä, väriäleiskuvia koralliriuttoja.
Kaikki mitä olet upeissa luontodokumenteissa nähnyt on täällä jokapäiväistä merellistä elämää. Voit sukeltaa virran mukana ja
tehdä yösukelluksia.

Kaatialan syvä pää sai
uudet, tukevat portaat

Lakeuden Sukeltajien Orbiitti matkan ajankohta
lähestyy. Orbiitti lähtee keskiviikkoiltana 18.7 klo
18:00 Sompasaaresta ja tästä matka suuntautuu kohti Porkkalan niemeä ja alueen hylkyjä. Laiva palaa
Sompasaaren satamaan sunnuntaina 22.7 noin klo
17-18. Perjantai iltana alus ajetaan Porkkalaan, josta
on mahdollista nousta laivaan tai laivasta pois. Tällä
saavutetaan se, että laivalle on mahdollista tulla mukaan vain arki päiviksi tai sitten vain viikonlopuksi.
Sikäli lähtee lyhyemmälle reissulle pitää huomioida
se, että lähtö- ja paluusatamat eivät ole samat.
Sukellustukialuksena toimii M/S Orbiit (www.orbiit.
net), jolle mahtuu jopa 25 sukeltajaa varusteineen.
Aluksella on kipparin ja kansimiehen lisäksi kokki,
joka perinteisesti on hoitanut ruokahuollon reissuilla
kiitettävästri. Aluksella on myös sauna ja yläkannella
saadaan grillattua eväitä sukelluspäivän päätteeksi.
Matkan hinta on 55€/päivä. Keskiviikkona on lähtö
mutta matkan hinta lasketaan neljältä päivältä
eli ns. maksullisia päiviä ovat TO-SU. Tämän lisäksi
maksetaan 18€/päivä ruokamaksua samalla periaatteella.
Kohteina reissulla tulee olemaan jo ennestään sukellettuja kohteita mutta listalla on muutama aiemmin
käymätön hylky. Perjantaina otetaan tuntumaa Hylkypuistossa ja siitä suunnataan loppureissun aikana
muun muassa kohti Coolaroota, Edmundia, Rigeliä ja
Klaus Oldendorffia.

Kaatialan louhos on yksi
Suomen tunnetuimmista ja
suosituimmista sukelluspaikoista. Syvän pään portaiden huono kunto on ollut
viime vuodet sukellussivustojen keskustelujen vakioaiheita. Pelkät puheet eivät
kuitenkaan riitä. Pitää myös
tehdä jotain…
Syvän pään portaiden askelmat on Lakeuden sukeltajien toimesta vaihdettu
sinkittyihin ritilöihin, jotka eivät jäädy
samalla tavalla, kuin entiset kestopuiset,
jotka viime jäätyessään olivatkin melkoinen liukumäki ja ilmeinen vaaratekijä niitä
käyttäneille sukeltajille. Myös 3×1 mm:n
ylätasanne on nyt sinkittyä ritilää. Kaiteita on osittain uusittu ja ne on nyt tuettu
paremmin.
Laitteiden pukemiseen on tehty ylhäälle testiryhmän kestävä penkki ja myös
nuotiopaikan penkkejä varten on hankittu
tarvikkeet, jotka asennetaan paikoilleen
vielä kesän aikana.
Kovan käytön ansiosta alue vaatii jatkuvaa
huoltoa ja kunnossapitoa. Tämänkertaisesta korjausurakasta koitui LakSulle n. 1000
euron kustannukset. Myös alatasanne on
tietääksemme kokonaan LakSun rahoittama. Kustannuksia kertyi silloin 400 euroa.
Muutamat seurat ovat jo ilmaisseet halunsa

Kohteita on kaiken tasoisille sukeltajille. Kohteet
ovat pääasiallisesti P1:lle sopivalla syvyydellä.
Muutama P2 kohde otetaan mukaan hylkylistalle ja
kohteilla käyntejä sitten sovitellaan siten, että joka
päivälle on kaikille mahdollista tehdä vähintään
kaksi sukellusta.
Reissulla on vielä tilaa, joskin imoittautuneita on tällä hetkellä niin, että reissu tulee onnistumaan. Vaan
mukaan mahtuu vielä ja ilmoittautua voi Anssille
sähköpostilla.

osallistua kustannuksiin, ja varainkeruusta
heitetään vielä haaste kaikille aluetta aktiivisesti käyttäville Suomen sukellusseuroille.
Paitsi kiinteitä rakenteita varten, varoja
tarvitaan myös teiden talvikunnossapitoon
ja tiessä olevien kuoppien täyttämiseen
soralla. Kunnostustalkoita tullaan jatkossa järjestämään sitä mukaa, kun tarvetta
ilmenee.
Alueella ei ole säännöllistä puhtaanapitoa,
Sanomattakin lienee selvää, että sukeltajat vievät omat roskansa mennessään ja
välttävät muutenkin tämän yksityisalueen
tahallista turmelemista. Jatkuvalla huolenpidolla Kaatiala pysyy jatkossakin sukeltajien käytössä.
Lisätietoja projektista antavat Mika Passi ja
Harri Kortesoja

Norppaleiri
3.-5.8-2012
Lakeuden sukeltajat järjestävät Norppaleirin Virtain Liedenpohjassa. Ohjelmassa
on aurinkoa, banaani ajelua, veneiyä,
uimista, saunomista ja hauskoja vesileikkejä. Majoittaudumme mökeissä. Hinta
sisältää majoituksen, ruuat yms. Mukaan
vaatetta, uikkarit, pyyhe, varalle ylimääräinen t-paita tai märkäpuku vesileikkeihin,
petivaatteet tai makuupussi, retkipatja ja
reipasta leirimieltä. Ohjelmassa on vesipainotteista hauskanpitoa ja leikkejä. Varaa
mukaan jäätelöraha.
Lähdemme leirille perjantaina 3.8. yhteiskyydityksellä. Lähtöajankohta ilmoitetaan
myöhemmin.
Ilmoita norppa leirille petri@lakeudensukeltajat.fi tai tekstiviestillä 0400 934 649.

