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KEVÄTKOKOUS
Tervetuloa Lakeuden Sukeltajat ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen
Seinäjoen Uimahallin kokoustila Kroolariin perjantaina 29.4.2015 klo 18:00
Kevätkokouksessa esitellään seuran vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015, päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille, sekä käsitellään mahdolliset
muut asiat.
Tilaisuudessa on mahdollista kuulla Routakallion kehittämisen suunnitteluhankkeesta!

Nähdään Kokouksessa!
Terveisin Hallitus

LakSu isännöi kesän sukelluskalastuskisoja
Sukeltajaliiton 60-vuotisjuhlavuoteen liittyy monenlaisia
tapahtumia. Yksi tärkeimmistä on sukelluskalastuksen
PM-kisat, jotka järjestetään elokuussa Vaasan saaristossa. Kisoja isännöi Lakeuden sukeltajat, yhteistyössä paikallisten sukellusseurojen kanssa. PM-kisat näkyvät sukeltajaliiton tapahtumakalenterissa ja liitto tukee kisoja
myös rahallisesti. Tapahtuman talouspuoli alkaakin olla
kunnossa, mutta järjestelyihin tarvitaan vielä paljon vapaaehtoistyötä. Jotta kisat sujuisivat mahdollisimman
jouhevasti, vedetään harjoitusmielessä heinäkuussa samalla organisaatiolla ja samoilla hoodeilla pienimuotoisemmat SM-kisat.

Tapahtunut tähän mennessä…
Seurassa toimii pieni, mutta aktiivinen sukelluskalastajien porukka, jonka aloitteesta kisoja anottiin Lakeuden
sukeltajille. Sukelluskalastajien vuosikokous pidettiin
maaliskuun alussa Raumalla jossa Joni Onnela ja allekirjoittanut käyttivät seuran äänivaltaa. Kokous näytti vihreää valoa Seinäjoen hakemukselle ja näin saatiin valmis-

telut virallisestikin käyntiin. Ensimmäiseksi piti saada
matkaan kisakutsu. Koska monia asia varmistuu vasta
myöhemmin keväällä, päätettiin kutsuun sisällyttää
vain oikeastaan aika ja paikka. Kaikki ajantasainen tieto julkaistaan myöhemmin tapahtumia varten perustetuilla nettisivuilla jotka löytyvät osoitteesta:
http://spear.laksu.fi
Sivujen sisältö on pääosin kisatyöryhmän kehittämää. Teknisenä asiantuntijana on toiminut meidän ikioma päätoimittajamme, Niko Honkonen. Kisasivuilta
löytyy mm. yleistä tietoa lajista medialle ja ajantasaista
tietoa kilpailijoille, suomeksi ja englanniksi. Blogia, kuvagalleriaa ja YouTube-videoita päivitetään kevään/
kesän aikana.

Sukelluskalastuksessa paineilmalaitteiden käyttö on kielletty
Sukelluskalastuksessa yhdistyvät vapaasukellus, snorkkelisukellus ja kalastus. Varusteena ovat perusvälineet
eli maski, snorkkeli ja räpylät sekä harppuuna. Muita
tarvittavia varusteita ovat märkäpuku, puukko, kalapiikki saaliin kuljetusta varten ja turvapoiju. A-lipulla varustettu turvapoiju on merkkinä veneilijöille, joiden tulee
noudattaa 50 m:n turvaetäisyyttä kilpailijoihin. Harppuuna-aseet pidetään virittämättöminä ja kärkisuojalla
varustettuna silloin, kun ei olla vedessä. Ja vastoin
yleistä käsitystä, paineilmalaitteet ja sukelluskalastus
(tai ravustus) eivät kuulu yhteen. Asianmukaiset luvat
täytyy myös olla kunnossa.

Sukelluskalastus vaatii kuntoa,
taitoa ja kalaonnea
Lajissa yhdistyvät vahva fyysinen kunto, sukelluskestävyys ja rauhallinen mielenhallinta. Sukelluskalastaja
saattaa kisan aikana uida monta kilometriä, tehdä lukuisia sukelluksia eri syvyyksiin ja vaania saalista liikkumatta pitkään pohjan tuntumassa. Kalansaanti ei silti ole varmaa. Kalaonni vaatii kalojen elintapojen tuntemusta ja taitoa lähestyä kaloja huomaamatta. Harrastuksen alkutaipaleella saaliin saaminen on erittäin
haastavaa ja jo yksikin kala on hyvä saalis. Kokeneemmat kalastajat kykenevät valikoimaan saaliinsa ja siten
osaltaan myös kehittämään paikallisia kalakantoja.
Siirtymisiin ja kisaamiseen tarvitaan venekalustoa ja –kuljettajia, ja tässä korostuukin seurojen välinen yhteistyö. Kisa-alueisiin tutustuminen etukäteen,
eli ns. scouttaaminen veneellä, on osa kisavalmisteluja. Luulisi kotikenttäedun kuitenkin tänä vuonna olevan

suomalaisten puolella… Tosimielessä lajia harrastavat
joutuvat panostamaan lajiin paljon jo ajallisestikin. Kesän kisoista kertyy pisteitä, jotka kootaan kauden lopulla parhaimmiston selvittämiseksi. Tietysti osavoittokin
on jo saavutus. Eri kalalajeille on kisakiintiö ja kalat on
pisteytetty vaikeusasteen mukaan. Esim. meriahven on
suhteellisen arka kala ja vaikea saalistettava. Siksi siitä
saa isommat pisteet.

Sukelluskalastajat kunnioittavat
luontoa
Sukelluskalastus on erittäin ekologinen laji. Kaikki saadut saaliit käytetään ravinnoksi, eikä kaloja turhaan
nosteta pintaan. Osa kaloista valmistetaan porukalla
maittavaksi juhla-ateriaksi kisapäivän päätteeksi ja ylijäämä jaetaan hyötykäyttöön paikallisille toimijoille.
Ohikulkevien venekuntienkin on mahdollisuus päästä
apajalle. Kisa-alue sijaitsee Merenkurkun maailmanperintöalueella, missä tietysti noudatetaan luonnonsuojelualueen sääntöjä. Kisatunnus on saanut innoituksensa
saarilta löytyvistä labyrinteistä, jatulintarhoista, joiden
tarkoituksesta ja rakentajista ei ole tietoa, mutta sehän
vain lisää niiden kiehtovuutta. Majoitus ja kisakeskus
tulee Mikkelinsaarille.

Suomi on sukelluskalastuksen
huippumaita
Sukelluskalastuksessa kilpaillaan sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Viime vuoden PM-kisojen
voittaja oli suomalainen Matti Pyykkö. Suomi on lajissa
Euroopan huipputasoa ja osallistuu muun muassa tämän vuoden EM-kisoihin Kreikassa.
Urheilukalastus on yksi suosituimmista ulkoilulajeista ja sukelluskalastus tuo siihen aivan uuden ja erilaisen näkökulman. Sukeltajaliiton 10.000 jäsenestä
kolmasosa on snorkkelisukeltajia, ja sukelluskalastajien osuus näistä on koko ajan kasvussa. Laji vaatii kuntoa, mutta sopii hyvin myös naisille ja junioreille. Harrastuksen alkuun pääsee esim. snorkkelisukelluskurssilla tai lyöttäytymällä mukaan sukelluskalastajien kesäisille retkille.
Teksti: Antti Jormanainen, snorkkelisukelluskouluttaja
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