www.lakeudensukeltajat.fi

Jäsentiedote 1/2017

KEVÄTKOKOUS
ja kevätpäivät
Tervetuloa Lakeuden Sukeltajat ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen Lumolinnaan Lauantaina 22.4.2017 klo 14:00 alkaen. Kevätkokouksessa esitellään seuran vuosikertomus ja
tilinpäätös vuodelta 2016, päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
sekä käsitellään mahdolliset muut asiat.
Kokouksen jälkeen vietetään seuran kevätpäivää. Päivän aikana on mahdollisuus käydä uittamassa laitepakettia Lumolinnan kirkasvetisessä lätäkössä jäätilanteen niin salliessa. Tyhjin vatsoin ei tietenkään tarvi iltaa viettää,
vaan nuotio kuumenee ja makkarat käristyy. Ilta jatkuu saunan lämmityksellä, pikku purtavalla sekä vapaalla seurustelulla.
Hyvällä säkällä voi pientä ohjattua ohjelmaakin olla. Pidetään porukalla hauska
ilta, omia decobissejä unohtamatta.
Sankoin joukoin kohti Lumolinnaa!
Terveisin hallitus

Pari sanaa puheenjohtajalta
Vuosi lakeuden sukeltajissa on lähtenyt käyntiin hienosti. Helmikuun alun talkoisiin osallistuneille ISO kiitos! Maaliskuun alussa pidetty sukelluskokeilu tuotti muutamia innokkaita P1-kurssilaisia ja peruskurssikin on jo saatu käyntiin.
Kesä lähestyy ja vedet lämmetessään kutsuvat jäsenistöä enenevissä määrin sukeltamaan, muistakaa kuitenkin
aina turvallisuus.
Niko Honkonen
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Turkoosia vettä ja atolleja
– sukelluskohteena
Malediivit
Hengitän syvään katsoen samalla painemittaria. Vaihdan annostinta ja tarkistan vielä,
että pitkä letku on vapaana. Kaikki kunnossa. Käännän peukaloni alaspäin.
Vastauksena kaksi
muuta kättä ilmestyy näkökenttääni
peukut osoittaen
pohjaa kohti. Nyt
mennään ja alamme vajota rauhallisesti syvemmälle.
On ensimmäisen
sukelluksen aika.
Välineiden testaukseen on valittu paikallinen kalasatama, jossa kalastajat pilkkovat merellä pyytämänsä tonnikalat ja heittävät perkeet aaltoihin. Opas
kertoo ennen sukellusta pohjan olevan lähinnä hiekkaa ja, jos tuuri käy saatamme
nähdä muutaman isomman kalan. Ei kannata odottaa liikoja. Jätänkin kamerani laivalle. Turha sitä on raahata mukana pelkän
hiekkapohjan takia.
Alku on melkoista häröpalloa. Suuri osa porukasta taistelee väärän painotuksen kanssa. Oppaat ovat kaikki samannäköisiä hoikkia kikkarapäitä. Tunnistamista ei myöskään helpota, että opaspojat ovat ostaneet
paljousalennuksella identtiset uimashortsit
ja pitkät vapaasukellusräpylät jokaiselle. Pidämme kuitenkin oman sukelluskolmikkomme tiiviisti kasassa ja päätämme jatkaa loivaa hiekkarinnettä sivuten pieneen
vastavirtaan. Korallitöppyröitä kasvaa siellä

täällä hiekan keskellä. Sukellamme lähemmäs niitä tutkimaan ja huomaamme jokaisella asustelevan isomman tai pienemmän
mureenan. Mureenalajeja tulee
vastaan kolmeneljä erilaista.
Käännymme takaisin. Teemu sukeltaa hieman edellä
ja viittoo korallikasvuston alle. Regu
ei peitä kokonaan
puolipitkään märkäpukuun pukeutuneen sukeltajan
leveää hymyä.
Teen pienen potkun räpylöilläni ja
myötäinen virta hoitaa loput. Vilkuilen korallien alle. Kilpikonna! Ja aivan lähellä! Hetken harmittaa kameran jättäminen laivaan,
mutta miksi katsella hienoa eläintä muutaman tuuman kokoisen näytön kautta, kun
voi ihastella sitä kaikilla aisteillaan. Emme
häiritse otusta kauemmin vaan jätämme
sen jatkamaan uniaan, vaikka paikalla olisi
viihtynyt pitempäänkin. 40 minuuttia kellossa ja lopulta löytynyt oppaamme nostaa
peukun ylös. Sukelluksen kruunaa vielä
nousussa muutama kookas napoleonkala.
”Olen huonompiakin testisukelluksia tehnyt”. Totean muille noustuamme sukellustukialuksena toimineeseen dhoniin. ”Hyvä
puoli täällä on, että huonoja sukelluksia ei
juurikaan ole”. Vastaa kolmatta kertaa Malediiveilla oleva pariskunta. Tuleva viikko
osoittaa, että toteamus pitää paikkansa.
Malediivit näyttää parastaan.
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Päätimme lähteä kolmikkona katsomaan
marras-joulukuun vaihteessa onko Malediivit kaiken hehkuttamisen arvoinen sukelluspaikka. Laskeutuminen pääkaupunki
Male’n oli mielenkiintoinen. Koralleista kasattu lentokenttäsaari on juuri kiitoradan pituinen. Mielessäni pyöri kuinka paljon koralliriuttaa on pitänyt tuhota kokonaisen saaren rakentamiseen, mutta muutakaan rakennusmateriaalia ei maasta löydy. Pikaiset
turvatarkastukset ja kävelimme muutamia
kymmeniä metrejä läheiseen laituriin, jossa
dhoni-sukellustukialuksemme jo odottikin.
Kamat kyytiin ja kohti majoittumiseen tarkoitettua alustamme kohti, joka toimi seuraavan viikon ajan kotinamme. Alus muistutti uivaa hotellia ja oli selvästi Egyptin livarialuksia isompi sekä siistimmässä kunnossa. Homma toimi niin aluksella kuin dhonissakin.
Ruoka aluksella oli hyvin kalavoittoista, mistä itse ainakin tykkäsin. Kanaa tarjoiltiin
myös päivittäin. Eikä ruuan mausteisuuskaan tappanut kaikkia makuja alleen. Kokki
oli selvästi säästellyt maustemyllyään herkkien suomalaisten saapuessa paikalle.
Oppaan vapaasukellusräpylät viuhuvat naamani edessä. Siirryn hieman sivummalle,

mutta yritän pysytellä oppaan tahdissa, koska isoimmat eläimet ovat arempia ja lähtevät usein karkuun ensimmäisen sukeltajan
saapuessa lähelle. Taktiikkani näyttää toimivuutensa reissun ensimmäisten valkoevähaiden uidessa ohitsemme. Haita on kaksi, jotka ovat noin metrin mittaisia. Mietin
mielessäni, että kyllä noille vielä pärjätään
pohjalaisin painiottein, jos tilanne niin vaatii
ja jatkan sukeltamista. Haiden näkemisen
jälkeen opas näyttää pian kädellään etualaviistoon. Näen omituisen muotoisen kalan
pään. Lajin määritys ei ole vaikeaa. Allamme lepäilee paikoillaan nelimetrinen vasarahai. Pala nousee kurkkuun ja totean painitaitojeni riittämättömyyden työkaluhaita
vastaan. Vasarapää on kuitenkin arka otus
ja heilauttaa pyrstöllään kahdesti häviten
nopeasti syvään siniseen. Olipa vaikuttava,
mutta oudon näköinen eläin. Pintauduttuamme opas kertoo vasarahain näkemisen
olevan harvinaista herkkua varsinkin tähän
aikaa vuodesta. Kaveri on selvästi yhtä innoissaan tästä kuin mekin. Muista eläimistä 2000 sukellusta Malediiveilla tehnyt oppaamme ei jaksakaan enää viikon aikana
innostua vaan vetäytyy mielellään joka ilta
viimeisen sukelluksen jälkeen juomaan
olutta kannen alle muiden paikallisten
kanssa. Onneksi Allah ei näe pimeässä ja
kaikki ovat tyytyväisiä.
Malediivit on lukuisista atolleista ja saarista koostuva 800 kilometriä pitkä, turismista elävä
saariryhmä Intian lounaispuolella. Atolleiden keskellä alukset
ovat suojassa aalloilta ja saimmekin koko viikon nauttia mitä
parhaimmasta sukelluskelistä.
Siellä täällä keskellä aavaa merta kohoaa hiekkasaaria, joissa
kasvaa muutamia palmuja. Monet saarista on varattu resorttien käyttöön, jossa turistit voivat nauttia all inclusive –
palveluista. Pitkien välimatkojen
takia asiakkaat lennätetään
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mät sukellukset – tai niin meille ainakin kerrottiin.

pääkaupunki Male’sta vesitasoilla lomasaarille. En täysin ymmärrä, miksi Malediivit on
niin suosittu lomakohde. Resorteissa voi ottaa aurinko ja käydä uimassa meressä, ehkä vuokrata ylihintaisen vesijetin ja rällätä
sillä pitkin aaltoja. Jos kyllästyttää, voi lähteä kävelemään ja kiertää saaren, mikä
kestää noin viisi minuuttia. Osa varmasti
pämppää matkan hieman halvemmaksi. Itse en jaksaisi vastaavaa maalomaa, mutta
makunsa kullakin.
Sukelluskohteena Malediivit kuitenkin oli
näkemisen arvoinen. Virtauksia oli joka paikassa ja ne saattoivat nopeasti muuttaa
suuntaansa. Välillä virta voimistui niin voimakkaaksi, että kannatti tyytyä
kiinnittämään riuttakoukku koralleihin ja roikkua koukun vaijerin
varassa kuin ilmapallo ympäröivää elämää tarkastellen. Aivan
aloittelijoille paikka ei sovellu, sillä
tasapainotuksen tulee olla kunnossa. Virtaukset voimistuivat aina iltaa kohden, joten yösukelluksia ei tehty kahta poikkeusta lukuun ottamatta. Sukelluksia tehtiin yleensä kolme päivässä maksimisyvyyden ollessa 30 metriä ja
maksimiajan tunnin. Paikallinen
laki kieltää syvemmät ja pidem-

”Go, go, go” -huudot kajahtavat
dhonin kannella paikallisen suusta.
Sukeltajat ryntäävät peräkkäin jättiloikilla veteen niin nopeasti kuin
vain pystyvät. Minä pääsen hyppäämään viimeisenä ja veteen laskeuduttuani huomaan valashain uivan
suoraan altani. Tyhjennän nopeasti
wingini ja laskeudun pohjan tuntumaan. Hai on edelleen lähellämme
suoraan edessä. Alan potkimaan
saksipotkuja niin nopeasti kuin pystyn pysyäkseni rauhalliselta vaikuttavan valashain vauhdissa. Hengitän paineilmaa
pullostani haukkoen. Pysyn hetken jättiläisen matkassa ennen kuin voimani ehtyvät
ja hai katoaa näkökentästä. Katson painemittariani. Neljännes ilmavarannostani on
mennyt kymmenessä minuutissa vajaan
seitsemän metrin syvyydessä. Pinnalla keskustelemme valashain pituudesta ja toteamme yhdessä sen olleen noin kuusimetrinen. Älyttömän iso! Opas saapuu pian paikalle ja palauttaa asiat oikeaan perspektiiviin toteamalla: ”It was just a baby”. Jaahas.
Päivän päättää vielä yösukellus. Tai oikeastaan sukeltamisesta ei voi puhua, sillä kyh-
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jötämme pohjassa paikallamme. Oppaat
aukaisevat korkit ja kaatavat muovipulloista
pohjaan kalanperkeitä. Silmät yrittävät etsiä lampun valokeilassa elämää tummasta
vedestä. Vierestä kuluu korkea säikähtäneen sukeltajan kiljaisu, mikä kantautuu
selvästi veden läpi korviin. Käännän päätäni ja huomaan hain uivan polvillaan olevaa
Maria päin. Hai kääntyy lopulta pois ja säikähtäneen sukeltajan annostimen läpi kuuluu enää vain naurua. Katson ympärilleni ja
yhtäkkiä paikka kuhisee viiksihaita. Meitä
on kielletty koskemasta paikalla oleviin haihin, mutta välillä hait haluavat itse tulla hieromaan tuttavuutta sukeltajiin. Toisella puolellani korkeassa preussilaisessa
polviasennossa on eteläafrikkalainen Nick. Nickiltä sopiikin odottaa ryhdikkyyttä jalkaväen
upseeri kun on. Seuraamme
Nickin kanssa samaa kohti uivaa
viiksihaita. Katseemme kohtaa
kaksi-kolme metrisen hain väkisin
tunkiessa väliimme. Kalan iho
tuntuu karhealta sen kyöhnätessä
kainoloissamme. Katsomme uudestaan toisiamme Nickin kanssa
ja molempien suut vääntyvät leveään hymyyn.

Malediivien postikorttimaisten paratiisimaisemien takaa paljastuu
kuitenkin karu totuus. Rannoilla
näki nopeasti meressä olevan
muoviroskan määrän. Hienoimpien
hotellien hiekkarannat putsattiin
tasaisin väliajoin, mutta paikallisten uimarannalla käydessään huomasi ongelman todellisen mittakaavan. Muovia oli kalastusverkoista muovipusseihin ja aina autonrenkaisiin asti koko rantaviivan
pituudelta.
Ilmaston lämpeneminen lienee
suurin uhka koko valtiolle. Maan
korkein kohta sijaitsee ainoastaan
kaksi metriä merenpinnan yläpuolella. Veden lämmetessä se laajenee, mikä puolestaan nostaa merenpintaa. Malediiviläiset
pelkäävätkin kotimaansa hukkuvan meren
kuohuihin ja ovat alkaneet säästää turismituloista rahastoon, jonka avulla on myöhemmin tarkoitus ostaa kansalle uusi kotimaa jostain päin maailmaa.
Nousevat lämpötilat näkyvät myös merivedessä. Yksi oppaistamme kertoi, että vuoden 2016 huhtikuussa merivesi oli poikkeuksellisen lämmintä nousten uuteen ennätyslukemaan. Tämä 35 asteinen vesi oli
jättänyt jälkensä koralleihin. Koralliriutat olivatkin monin paikoin haalistuneita ja koral-
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litautien vaivaamia. Riutat pystyvät toipumaan lämpötilojen jälleen laskiessa, mutta
toistuvat lämpöjaksot lisäävät korallieläinten stressiä äärimmilleen, jolloin ne menettävät leväosakkaansa ja saattavat kuolla.
Suuri turistisukeltajien määrä lisää haittoja
koralleille. Matkan aikana törmäsimme japanilaiseen sukellusseurueeseen South Ari
–atollilla. Katkenneille ja hajonneille korallikasvustoille löytyi nopeasti selitys, kun
näimme sukeltajien makaavan tai seisovan
pohjassa korallien päällä. Riutat olivat kärsineet huomattavasti siellä, missä turismia
on eniten. Riuttojen kunto kuitenkin parani,
kun pääsimme kauemmas pääkaupunki
Male’sta. Mielessäni pyöri ajatus turismin
kuormituksesta vedenalaiselle luonnolle. Toisaalta turismi tuo Malediiveille rahaa, mikä kannustaa suojelemaan riuttoja, joissa muuten olisi mahdollisesti
sallittu koralleja tuhoava kalastustoiminta.
Riuttojen kuntoon nähden niillä oli käsittämättömän paljon elämää. Oikeastaan kaikki mitä reissussa toivoi näkevänsä nähtiin ja vähän enemmän. Mieltä lämmitti varsinkin runsas huippupetojen, kuten haiden, määrä, mikä yleensä kertoo eliöyhteisön hyvästä kunnosta. Matka jätti osittain ristiriitaiset tun-

teet. Sääli, että ihmistoiminta on pilannut
Malediivien paratiisimaista luontoa. Toisaalta kaikkea ei ole vielä menetetty, minkä
osoitti selvästi elinvoimaiset riutat kauempana. Ihmisten niin halutessa kehitys voidaan vielä kääntää parempaan suuntaan.
Astuessamme takaisin loskaisen Suomen
maaperälle oli mielessä kuitenkin lopuksi
tunne kuinka etuoikeutettu onkaan, kun
saa harrastaa niin hienoa lajia kuin sukellus.
Mikko Viinanen (teksti)
Mari Merijärvi (kuvat)
Teemu Ojaluoma (asiantuntija-apu)
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