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Nähdään Lumolinnassa!
Terveisin Hallitus

Tulevat tapahtumat

TOUKOKUU
4.5 Avovesi 1, kevätpäivät, ja hallituksen kokous Lumolinnassa
9. – 14.5. Norjan leiri, Kirkkoniemi
18.5 Avovesi 2 + 3 Haapaluoma
25.5 P1 Merileiri
26.5 P1 Merileiri
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Kesän tapahtumat 2013
Lisätietoa tapahtumista
www.lakeudensukeltajat.fi kalenterissa

KESÄKUU
29.6 - 30.6 Sukelluskalastuksen Euro-Afrikan mestaruuskilpailut; seura
voisi järjestää retken tänne ja samalla tutustuminen painekammioon.
HEINÄKUU
6.7.merelle sään salliessa
10.7. hallituksen kokous, keskiviikkosukellus ja tangojen avajaiset
13.7 Yöttömän yön sukellus
19. – 28.7. Orbiitin reissu
31.7 tiedote 3 ilmestyy
ELOKUU
03-04.8 Norppaleiri
10-11.8 Järvisukellus viikonloppu?

Matkakertomus
Mexicosta
MIKKELINSAARET 2013
Lakeuden sukeltajat Ry
c/o Ninni Sarikka
Tervahauta 4
60200 Seinäjoki

Lumolinna on viihtyisä hirsimökki kirkasvetisen lammen rannalla, luonnon helmassa, vain
12 kilometrin ajomatkan päässä Seinäjoen
keskustasta. Mökissä on iso tupa, majoitustilat 14 hengelle ja sähkösauna. Pihapiirissä on
lisäksi nuotiopaikka.
Päivä alkaa klo 15:00. Nyt on tilaisuus heittää
talviturkki Lumolinnan louhokseen. Ohjelmassa on hauskanpitoa, makkaranpaistoa,
uimista, saunomista ja tietenkin sukellusta.
P1-kurssilaiset tervetulleita avoveteen! Kurssilaisten teoriakoe tarkastetaan sukellusten
jälkeen.

HUHTIKUU
20.4 AH 5 + AH 6 + AH 7 ja Oppitunti 6 + 7 + 8.
20.4.2013 - 21.4.2013 Norpparalli Raumalla (P1 allasvkl)
20.4 kokouskutsu (4.5. pidettävään kokoukseen (sihteeri))
21.4 AH 8 + AH 9 + AH 10 ja Oppitunti 9 + 10.
25.4 P1 teoriakoe
27.4. Kevätkokous (paikka vielä avoin)

Jäsentiedote 2/2013

Keskivikkosukellukset
2013

Tervetuloa koko perheen
voimin viettämään Lakeuden
Sukeltajat ry:n
KEVÄTPÄIVÄÄ Lumolinnaan
Lauantaina 04.05.2013
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Matkakertomus
Mexicosta

MIKKELINSAARET 2013
Viisi miestä, neljä mönkijää ja kaksi peräkärryä.

Olin haaveillut jo pidempään luolasukeltamisesta Mexicossa. Olin katsellut videoita Youtubesta ja fiilistellyt. Toissa syksynä suoritin Intro to cave kurssin Kaatialassa
ja sen jälkeen tehnyt Ranskassa muutamia luolasukelluksia.
Alun perin oli ajatus lähteä full cavelle Mexikoon, mutta en saanut lomaa järjestettyä niin
, että se olisi toteutunut ja ehkä hyvä niin.
Parempi varmasti, että ensin käy tutustumassa Mexicon luoliin ennen kuin kurssille lähtee.
Halusimme pitää loman joka ei vain pelkästään olisi sukellusloma. Ninni sai ylipuhuttua
meidät lähtemään hänen ja Markon kanssa
lomalle Mexicoon. Varasimme hulppean
beach Villan Caribian meren rannalta. Erilaisia huviloita löytyy jokaiseen makuun ja
hintatasoon tripadvisorin sivuilta. Varsinkin
jos matkaan lähtee isompi porukka on ihan
hienoa majoittautua saman katon alle. Osaan
villoista saattaa kuulua myös aamiainen.
Me tosin kokkasimme itse. Välillä tietenkin
kävimme ulkona syömässä.
Villamme sijaitsi Tulumissa Tankah
Bayssa jossa oli lähes ainoastaan yksityisiä huviloita ja alue oli vartioitu ja todella
rauhallinen. Tulumin läheisyydessä on paljon
Cenoteja joista lähtee maanalaisia luolastoja.
” Koti monttumme” Casa Cenote sijaitsi vain
neljän sadan metrin päässä villastamme. Osa
sen luolastoista laski mereen lähelle omaa
rantaamme.
Olimme varanneet oppaan ja varusteet Tulumin keskustassa sijaitsevasta ProTec
sukelluskeskuksesta joka on erikoistunut
tekniikka ja luolasukeltamiseen. Oppaaksemme lähti kolmeksi päiväksi ruotsalainen Kim
Davidsson. Ensimmäinen sukellus oli sovittu
sunnuntaiksi, mutta kävimme hakemassa pullot jo lauantaiksi ja lähdimme tutustumaan
lähi monttuumme. Koe sukellus osoittautuikin ihan aiheelliseksi koska teknisiä ongelmia
tuli eteen. Ne kuitenkin saatiin kuntoon
ennen varsinaisten sukellusten alkua.
Lähi cenotelle teimme useita sukelluksia itsenäisesti. Kaikki cenotet olivat hyvin
erilaisia. Casa cenote on varsin suuri mangrovepuiden ympäröimä kirkasvetinen vihreä
lampi jossa asusteli manaatteja. Manaatteja
emme tosin päässeet näkemään, mutta Ninni
näki niistä selvän todisteen. Manaatit ovat
arkoja joten olisi täytynyt olla aamulla heti
ensimmäisenä paikalla jotta niitä olisi päässyt

näkemään.
Cenotet joissa kävimme, olivat
kaikki vartioituja ja niihin oli pääsymaksu.
Suosituimmilla cenoteilla oli parkki-alueet,
suihkut, vessat ja varusteille korkeat pöydät.
Pääsymaksut olivat 100-150 pesoa. Cenotet
ovat myös varsin suosittuja uinti ja snorklaus
paikkoja ja ihmisiä saattaa olla ruuhkaksi asti.
Eli aamulla kannattaa olla liikkeellä.
Suosituimpia cenoteja tulumissa ovat Gran
cenote ja Dos Ojos. Molempiin teimme useampia sukelluksia. Paikan päältä löytyy kartta
luolastosta ja siihen on merkitty cavern linet.
Teimme aluksi
Kimin johdolla
yhden cavernin
Gran cenotelle.
Cavern sukellukset menivät
yllättävän pitkälle luolan sisälle.
Line oli hyvin
merkattu ja se
oli paksua narua. Kirkkaiden
valojen kanssa
sukeltaessa ei
kyllä juurikaan
päivänvaloa
näkynyt. Kun peitti lampun saattoi jostain
näkyä pienen pieni vaalea kajastus. Näkyvyys
oli huima. Lampusta loppui valokiila ennen
kuin näkyvyys.
Teimme sukelluksia välillä koko porukalla ja välillä Janne ja Marko tekivät cavern
linelta jumpin ja lähtivät luolaan. Itse pääsin
tekemään neljä varsinaista luolasukellusta.
Me teimme sukelluksia varsin matalissa luolissa . Maksimi syvyys luolassa oli 19,5 metriä.
Kun matalimmillaan syvyyttä oli 0,5 metriä.
Sukellukset olivat kestoltaan 40-100 minuuttiin. Minulla, Jannella ja Markolla oli mukana
kuivapuvut. Vaikka kuivapuvun pukeminen
oli lämmintä puuhaa ja vesikin lämmintä niin
suosittelen kuitenkin kuivapukua. Kuumuuteen auttoi, kun vei kamat alas cenotelle
ja puki puvun vasta veden äärellä. Yhdellä

sukelluksella minulla oli 3 mm märkkäri ja
palelin sukelluksen lopussa.
Meitä peloteltiin varkailla, mutta se
pelko osoittautui aivan turhaksi. Mukana ei
kannattanut pitää mitään arvokasta. Sukelluskamoja ei jätetty ilman valvontaa. Autoon
ei jätetty mitään. Vaatteet jätettiin reppuihin auton viereen. Rahat ja avaimet otettiin
sukellukselle mukaan.
Jotta loma ei ollut pelkästään
sukeltamista kävimme tutustumassa Maya
raunioihin Tulumissa ja Cobassa. Tulumin
rauniot kierrettiin parissa tunnissa. Coballe
oli autolla matkaa tunnin
verran. Coban rauniot olivat varsin laajalla alueella
ja siellä olikin mahdollisuus
vuokrata polkupyörä tai
polkupyörätaxi. Coballa
pääsi myös kiipeilemään
raunioiden päälle ja siellä
oli valtava Maya kalenteri.
Tulumin pieni kaupunki oli
todella viihtyisä ja hiljainen. Jos yöelämää kaipaa
kannattaa suunnata Play
del Carmeniin. Tulum on
omatoimimatkailijoiden,
reppureissaajien ja sukeltajien suosiossa. Kaupungista löytyi kaikki
meille tarpeellinen. Katujen varsilla oli paljon
pieniä ravintoloita ja baareja joissa eri maista
olevat ihmiset istuivat iltaa.
Kävimme katsomassa myös amerikkalista tapaa viettää lomaa. Ajoimme Puerto
Aventurakselle joka oli amerikkalaisia varten
rakennettu turistikylä. Alue oli aidattu ja
tarkasti vartioitu. Kylä oli täynnä hotelleja ja
ravintoloita. Päällystetyillä kaduilla sai laiskimmat ajelle golfautoilla. Keskellä aluetta oli
merivesialtaita joissa oli manaatteja, rauskuja, merileijonia ja tietenkin delfiinejä joiden
kanssa sai uida, maksusta tietenkin. Samassa
oli laivasatama josta sai lähteä caribian meren
risteilylle taustalla soidessa Frank Sinatran
New York, New York.
Sanna Joensuu

Lauantai aamuna lähdimme liikenteeseen,
joskin kahdessa eri porukassa kun toisen
ryhmän yksi mönkijä oli vielä telakalla ennen
lähtöä. Ensimmäisessä ryhmässä kohti Vaasaa
lähti Tuomas, Tomi ja Anssi. Muutama tunti
myöhemmin tulivat perässä Esko ja Mika. Tästä lähtöaikojen erosta aiheutui myös se, että
matka sukelluspaikalle taitettiin kahdessa eri
ryhmässä ja ryhmät tapasivat toisensa vasta
avannon ääressä.
Matkaan päästiin mahtavassa pintanäkyvyydessä. Jos näkymän matkaa pitää
arvioida, voidaan mittana käyttää matkaa
Mikkelinsaarten ja hylkykohteen vieressä olevien luotojen väliä. Olisiko matka noin kaksi
kilometriä. Tämän matkan näki kun siirryimme Mikkelinsaarilta sukelluspaikalle. Vaan
ennen kuin tähän päästiin, tarvitsi meidän
tehdä siirtyminen merivartioasemalle. Varovasti lähdimme liikkeelle. Tiedossa oli, että
paikoin jää ei ole kovin paksu. Tämän tiedon
paikkansapitävyys varmistui kun kävimme
kairaamassa väylän kohdalta. Jään paksuus
oli noin 5cm. Eli ryhmä ei siis ajanut väylää
pitkin vaan siirtyi rantoja pitkin, silmä kovana
jäätä tarkkaillen kohti määränpäätä eli
merivartioasemaa. Jään paksuutta mitattiin
muutamasta muustakin kohdasta ja paikallisilta jäällä kulkijoilta saimme tervetullutta
tietoa reiteistä jään päällä.
Saariryhmän, jonka uloimmaisena
saarena on Mikkelinsaaret ja mantereen
edessä olevien pienten saarten välissä oli
muutaman kilometrin siirtyminen avojään
päällä. Kokemus oli hieno. Aavistus jään kestävyydestä puristi mahassa mutta uskoa loi
jään pinnassa näkyvä vanha jälki, jota pitkin
saarilla oli aiemmin käyty. Vaan yli mentiin
ja saariryhmä alettua ryhmä eteni saarten
suojassa Mikkelinsaarten merivartioasemalle
asti.

Merivartioasemalla leiriytymisen
jälkeen laitettiin sukelluslaitteet kasaan ja
lähdettiin kohti Atalanta hylkyä. Jo lähdön
hetkellä oli keli aavistuksen noussut. Tuuli
oli voimistunut. Tämä oli tiedossakin oleva
asia vaan tässä kohtaa meri-ilmasto alkoi
näyttää orastavaa voimaansa. Kuten aiemmin mainittiinkin, oli näkyvyys noin kaksi

kilometriä lähdettäessä merivartioasemalta
mutta selvästi se alkoi heikkenemään jo
siirtymisen aikana. Kun pääsimme siihen kohtaan missä oletimme hylyn olevan ja ryhmä
alkoi avannon tekoon, oli tuuli yltynyt niin
voimakkaaksi, jotta mies ei tahtonut pysyä
paikoillaan kirkkaan ja liukkaan jään päällä.
Voimakas tuuli toi mukanaan myös lumituiskun. Lumituisku laski pinnalla näkyvyyden
alkuperäisestä kahdesta kilometristä noin 50
metriin. Vaan mitäpä tämä tekee naparetkeilyyn tottuneille sukeltajille.
Kun näkyvyys oli mennyt ja ensimmäisen ryhmän toinen sukeltaja oli menossa
veteen, saapui lumituiskun keskeltä jälkimmäinen ryhmä avannolle. Ja mitäpä sitä
muuta kuin pullot selkään ja sukeltamaan.
Sukellusten jälkeen laitteet pakattiin peräkärryyn ja matka takaisin merivartioasemalle alkoi. Paluu matka kesti jonkin
verran kauemmin kuin mitä menomatka.
Näkyvyys oli todella huono vaan kerralla ryhmä osui takaisin asemalle ja kyllä saunominen maistui. Ja jottei päivän tuisku vain jäisi
mielestä, käytiin saunan päälle pyörimässä
puhtaassa pakkaslumessa.
Aamupalan jälkeen siivottiin paikat,
lukittiin ovet ja lähdettiin paluumatkalla.
Aamuksi oli pintanäkyvyys taasen palannut
ja aurinkokin näyttäytyi naparetkeilijöille.
Paluumatkalta sai muutaman todella hienon
maisemakuvan muistoksi. Tätä maisemaa kun
katseli, oli mielessä vain varmuus siitä, että
takaisin on tultava.
Anssi Ämmänkoski

