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Puhiksen palsta

Taas on vuosi vierähtänyt ja on kerhon syyskokouksen aika. Seuramme toi-
minta ei ole edistynyt toivomallani tavalla ja toivoisinkin uusia henkilöitä
kerhon toiminnan kehittämiseen. Käytännön tasolla on seurallamme har-
rastajia, mutta seuran asioiden järjestelyyn ei ole vapaaehtoisia löytynyt.
Näihin tehtäviin tarvitsemme lisää henkilöitä. Aikaisempi kokemus yh-
distyksen asioiden hoidosta ei ole välttämätöntä. Toivonkin seuramme jä-
senten kysyvän itseltään mitä he voivat/haluavat tehdä seuramme hyväksi
ja ottamaan yhteyttä nykyisen johtokunnan jäseniin. Itse olen pyrkinyt ak-
tiivisesti kehittämään seuraamme avoimeksi sukellusseuraksi, joka pyrkii
luomaan harrastus- ja koulutusmahdollisuuksia kaikille. Itse toivoisin sa-
manlaisen suuntauksen jatkuvan myös tulevaisuudessa. Toivotan kaikki ter-
vetulleiksi syyskokoukseen keskustelemaan ja päättämään seuramme tu-
levaisuudesta.

Petri

Saaristomeren Sukeltajat ry:n syyskokous 29.11.2000 Impivaaran
uimahallissa
AIHE: Käsittelyssä sääntömääräiset asiat.

Seuramme 25 vuotisjuhlia vietettiin Brinkkalan juhlahuoneistossa vanhalla
suurtorilla 30.10.1999.
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VUODEN 2000 REISSUT

Sukellusreissuja on yritetty järjestää tä-
näkin vuonna. Entiseen tapaan ei ole
voitu ennalta listata lähtöpäivämääriä,
johtuen vakituisesti käytössä olleen M/S
SORJON käyttämättä jättämisestä.
Sorjo alkoi olla siinä mallissa, että matka-
laiset meinasivat päästä pinnan alle ennen sukellusluvan saamista. 
Ne seuran jäsenet jotka ovat aloittaneet sukelluksensa Sorjossa muistavat
matkoja yli 10 vuoden takaa. Monta hienoa ja mieleen jäänyttä matkaa on
aluksella tehty saaristomerelle ja kauemmaskin. Matkaa tehtiin myös
huonolla kelillä aluksen hyvien kulkuominaisuuksien ansiosta. Kerran
reissu peruuntui ja sekin erittäin runsaan sumun takia. Tutka ei tietysti-
kään toiminut ja jouduimme viettämään hauskan illan ja yön Turun ranta-
paateilla. Sittemmin reissuja rupesi peruuntumaan milloin minkäkin syyn
johdosta. Huipentuma tapahtui ollessamme Wostokilla. Monet kyselivät
jo pelastusliivien sijaintia. Myös valitettavat tapahtumat viereisellä tuki-
aluksella jäivät tältä matkalta.

Uutta tukialusta olemme hakemassa edelleen tiiviisti eri vaihtoehtoja
punniten. Näkyvissä on valoa!

Kevään matkat aloitimme tammikuussa kohteena Egypti. Sharm El
Sheikh osoittautui varmasti erääksi, yhdeksi maailman parhaiksi paikaksi
sukellusharrastajille. Näkyvyydet eläimistöineen olivat huippuluokkaa.
Kaikki muistavat M/S Thislegormin upeat sukellukset etappeineen. De-

Kuvassa Soile, joka oli tiedustelureissulla Tapsan kanssa Kirkkoniemel-
lä.
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koja oli tekemässä samassa nousuköydessä yhtä aikaa 18 sukeltajaa!
Meitä oli tuolloin matkassa kaikkiaan 19 henkilöä. Sukellukset teimme
vain meidän käytössä olleelta 20 metriseltä tukialukselta. Reissu onnistui
yli odotusten. Kaikki meni nappiin. Reissusta kirjoitettiin juttu Sukelta-
jan Maailma -lehteenkin, numeroon 3/2000.

Helmikuussa oltiin tietysti Helsingissä venemessuilla. Maaliskuussa jat-
kettiin itämeren merimuseosarjaa tutustumalla merimuseoon Tallinnassa.
Utössä kesäkuussa. Juhannuksena Kökarissa. 
Viikko leirielämää vietettiin taas Utön vesillä heinäkuussa. Matkassa
olimme Okkun kipparoiman M/S Annen kyydissä. Sumuiset ilmat ja
huono näkyväisyys hieman latisti matkaajia. Yhteistyötä tehtiin merimu-
seon kanssa kartoittamalla pohjaa. 
Elokuussa kävimme Isokarilla ja Katanpäässä. Matka tehtiin U:gin par-
tiolaisten M/S Kristalla. Matkassa oli 17 innokasta sukeltajaa. Ankkurit
ja ankkuripelit sekä hylkeet pongattiin Sandbackin majakalla. Iltaa vietet-
tiin iloisella joukolla tutustumalla mm. Isokarin majakkaan kaikkitietä-
vän oppaan johdolla. Katanpäässä löytyi uponnut puinen, korkealaitainen
proomu joka makasi pohjassa 12 m syvyydellä. Okku oli silminnähden
innostunut löydöstään. Vielä jäi pongaamatta mm. alueella oleva lentove-
ne!
Syyskuussa vierailimme Norjassa. Barentsinmeren salaisuuksia tonki
kuusi matkaajaa. Mieleen jäi erityisesti valtaisat kuningasravut. Ovat hy-
vää syötävää. Yhtä rapua vaan ei varmaankaan keralla jaksa syödä!  
Perinteinen Pyhäinmiestenpäivä vietetään Utössä. Matkaan lähdetään
M/S Aspön kyyditsemänä. Tälle sukelluskauden päättäjäisreissulle mu-
kaan mahtui valitettavasti vain 34 henkilöä.

-risto-

Juhannusaattona Kökarissa.
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Saaristomeren sukeltajat ry - Uppopallo.

Joukkueemme pelaa tulevalla kaudella 2. divisionassa. Kausi muodostuu
kolmesta turnauksesta. Viime kaudella olimme kolmansia. Joukkue
koostuu 11:ta pelaajasta, joista kuusi on samanaikaisesi vedessä. Peliajat
vaihtelevat suorasta kympistä tehokkaaseen 2x15 minuuttiseen.
Harjoitusaikamme on Impivaaran uimahallilla TI, TO klo .20:30 - 21:30.
Kortti on lunastettava ennen klo. 20:00.
Kaikki ovat tervetulleita harjoituksiin kuntoa kohentamaan, kenties löy-
tyisi talveksi uusi harrastus.

Uppopallo vastaava 
Ari Peltonen
puh: 045 - 672 2799

Verryttelypuku

Olemme tammikuun aikana hankkimassa yhdenmukaisia verryttelypuku-
ja seuralle. Alustavia kyselyjä on jo tehty ja puvun hinnaksi näyttää muo-
dostuvan noin 400 mk seuran kypärälogon painatuksella. Puvun sävy tu-
lee olemaan tumma, joko sininen tai musta. Halutessa saa puvun myös il-
man seuran tunnuksia. Kaikki asiasta kiinnostuneet tai hankinnassa avus-
tamaan pystyvät ottakaa yhteyttä kalustovastaava Pasi Jokiseen, puh.
040-555 9403.



1999 Strømsholmenin keikan (SM
6/99) jälkeen päätimme ottaa hom-
man uusiksi myös tänä vuonna.
Ajankohta (syyskuun ensimmäi-
nen viikko) lyötiin lukkoon jo var-
hain talvella, kohde sen sijaan var-
mistui tiukan surffailun jälkeen
vasta elokuun lopussa.

SS oli lähettänyt porilaiset tunnus-
telijat PohjoisNorjaan jo keväällä.
Nämä kävivät paikkoja tutkimassa
itse asiassa jo pariin kolmeenkin
kertaan. Tiedusteluraportti lyhy-
käisyydessään: "Ottakaa riittävästi
punkkua mukaan!" Joukkomme oli
talven kuluessa monistunut kuuden
koplaksi. Uusia tulijoita olivat Ru-
dolf Reindeer ja PoikaNimeltäPäi-
vi. Tällä kertaa emme ostaneet
kuorma-autoa, vaan tyydyimme
vuokrasellaiseen.

Lähtö oli perjantaina 1.9. illan-
suussa ja suuntana pohjoinen.
Iznogood ja Pekkaismo ajoivat en-
simmäiset kaksi vuoroa Oulun kor-
keudelle. Pojilla oli selvästi viime-
vuotinen risteily mielessä, ja tun-
nelma auton takaosassa alkoi ko-
hota. Aamuyöstä kierrokset kävi-
vät hetkittäin jo punaisella. Reis-
sun tappioiksi kirjattiin: 1 kpl va-
semman jalan kenkä, 1 kpl lom-

pakko sisältöineen ja peräkärryn
kuomun saranat.

Berlevågiin saavuttiin kuvitetua
aiemmin, jo neljän hujakoilla. Lei-
rintäalueella (Berlevåg Camping&
Appartemente A/S, email: berle-
vag.camping@online.no) jalkoja
ojennellessamme siihen ilmestyi
kanariankeltaisella pickupillaan
Arnt (Arnt Eirik Hansen, Ishavets
Dykkerklubb,email: aeihanse@on-
line.no), joka ystävällisesti oli lu-
pautunut oppaaksemme muuta-
maksi päiväksi. Nuutunut poruk-
kamme ei ollut innostunut sukelta-
misesta enää sinä päivänä. Teimme
tärskyt sunnuntaiaamuksi.

Valitettavasti viikonlopun kovat
kelit rajoittivat kohteiden valintaa,
ja pintavesien norjalaisittain huono
näkyvyys teki omat tepposensa.
Berlevåg on varmasti toisenkin (ja
pidemmän) visiitin arvoinen, eikä
vähiten Arnt Eirikin ansiosta.

Perlevaag
Berlevåg f.d. Perlevåg=Helmilahti
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SS ja
rajojen siirtoa
PohjoisNorjassa
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sijaitsee Jäämeren rannalla. On
MannerNorjan pohjoisimpia kyliä.
Se on melkoinen liikenteen solmu-
kohta: sinne pääsee paitsi upeissa
maisemissa kiemurtelevaa maan-
tietä, myös lentokoneella ja laival-
la (Hurtigruten). Sataman aallon-
murtajat ovat mahtava näky. Ne on
rakennettu 15&25 tonnin tetrapo-
deista pikatahtiin 1910-1975.

On muuten kiva CampingPen-
sionaatti. Keittiössä on jääkaappi,
sähköhella ja kaasuliesi; suihku
(toimii kolikoilla), pesu ja kuivaus-
huoneessa on pesukone ja kuivaus-
rumpu (niinikään kolikoilla), väl-
jässä olohuoneessa on runsaasti
(saksan ja norjankielisiä) kirjoja ja
lehtiä sekä tv ja tee/kahvitarvik-
keet (itsepalvelu) ja kaikki tämä
vapaasti käytettävissä. Huoneen-
vuokraan kuuluu suihku. Jos erä-
henkeä ei löydy, niin tämä paikka
kyllä tyydyttää kämpäntarpeen.

Geologiaa
Kyseisestä kirjastosta löysin seli-
tyksen Norjan kivikoiden syntyyn:
Norjassa on aikojen alusta ollut lu-
kematon määrä trolleja. Trollit
ovat jonkin sortin menninkäisiä ja
niitä on monen näköisiä ja  kokoi-
sia. Ne ovat jokseenkin yksinker-
taisia (ainakin Norjassa). Aikojen
saatossa aika moni trolli on koetta-
nut elää päivänsäteensä kanssa
maan pinnalla tai muuten jäänyt
ns. pihalle. Päivänvalolle altistunut
trolli muuttuu kiveksi ja räjähtää.

Eräretkeilyä  
Petteri ja Päivi potivat akuuttia
erähengen puutetta ja vuokrasivat
huoneen päärakennuksesta. He ve-
täytyivät aikaisin yöpuulle ja Päivi

tunnollisena lukitsi ulko-oven pe-
rässään. Myöhemmin illalla saksa-
laiset matkailuautoilijat hälyttivät
omistajan paikalle, kunneivät muu-
ten päässeet sisälle vessaan, keitti-
öön tms. Ulko-ovessa lukee liki
kissankokoisin kirjaimin, että ovi
on auki 24 h ja em. palvelut käytet-
tävissä. Lupasimme "tehdä asian
selväksi" P&P:n kanssa heti aa-
mulla.

Tuuli yltyi yöllä ja se pyöri pihalla
niin, että kamiina muuttui välillä
liekinheittimeksi. Edestakaisin pii-
pussa kelaava tuuli sammutti ka-
miinan useampaan kertaan tussaut-
taen viime henkäyksen telttaan.
Savupilvi huojui teltassa kuin kel-
pit aallokossa, aiheuttaen outoja
tuntemuksia vatsanpohjassa.
Päätin, että ennen seuraavaa teltta-
retkeä hommaan makuupussin,
jossa on fyllit joka puolella.
Sunnuntaina tuuli hiljeni ja teltta
ynnä tavarat saatiin kuiviksi. Yöllä
tuuli virisi uudelleen yli 10 metrin
lukemiin ja sama peli alkoi uudel-
leen. Totesin, ettei meiltä mitään
muuta puuttunut retkitunnelmasta
kuin räntäsade, mikä sitten tuotapi-
kaa saapuikin. Nyt tuulenpyörteet
kitkuttivat piipunpätkät irti toisis-
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taan ja (kerrankin oikeaan suun-
taan vetävän kamiinan) lieskat uh-
kasivat jo teltan kattoa. Maanantai-
aamuna klo 02 lensi kamiina evak-
koon pihalle. Siellä se paloi puna-
hehkuisena pitkän tovin. Muut tel-
tan asukkaat seurasivat perässä klo
03.

Siirryimme viereisen tallin lattialle
tuulelta suojaan. Vain huomatak-
semme, että tallin katto vuotaa.
Tai, no, muut siirtyivät, minä kär-
vistelin vielä akateemisen vartin
makuupussissa. Riston kyselyyn
vastasin tulevani jahka kerkiän. Il-
meisesti minun kiireeni ei ollut
toisten mielestä riittävää, koska he
laittoivat tallin oven säppiin sisä-
puolelta.

Maanantaina korjailimme teltan
asentoa ja veimme kamiinan takai-
sin sisälle. Tuuli oli jälleen tyynty-
nyt. Illalla menimme sovinnolla
talliin nukkumaan.

Sammakkomieshommia
Eka dyykki sunnuntaina 3.9. klo
13 Kongsfjordissa kalastusaluk-
seen, rannasta uitiin 50 m ulos ja
sitten koitettiin pysyä oppaiden pe-
rässä. Minä seurasin Petteriä,
vauhti oli kova ja näkyvyys <5m.
Parin minuutin siksakuinnin jäl-
keen näin vilauksen Arntista. Hyl-
ky oli Arntillekin hakemisen taka-
na. Kyseessä oli vanha kalastus-
alus, mistä löytyi paljon meritäh-
tiä, rapuja ja erilaista sälää. Jonkin
aikaa ihmeteltyämme myös Risto-
reipas ilmestyi paikalle toisen nor-
jalaisen kanssa. Puoli tuntia max
18 m 10°C vedessä ja vilu alkoi
vaivata. Osan aikaa luulin olevani
yksin hylyllä, koska näkyvyys oli
kehno ja ilmeisesti kiersimme sa-
maan suuntaan. Sukelsimme lähes

Sagfjorden



1/2000 7POHJAMUTA

rantaan. Pekkaismo ja Iznogood
olivat hukanneet oppaansa, toisen-
sa ja Riston heti lähdössä eivätkä
löytäneet mitään.
Toka sukellus tehtiin klo 7 illalla
Berlevågin aallonmurtajan sisä-
puolella omin nokin Arntin ohjei-
den mukaan. Täällä näkyvyys oli
himpun verran parempi kuin
Kongsfjordissa, mutta edelleen sel-
västi alle 10 m. Vanha kalastusalus
lepäsi kahdessatoista metrissä poi-
kittain aallonmurtajaan nähden ai-
van alimpien kivien vieressä, perä
aallonmurtajassa kiinni. Alus
muistutti reikäjuustoa ts. sisään nä-
ki joka puolelta. Paikalla oli run-
saasti rapuja, valkoisia merivuok-
koja, meritähtiä, merisiilejä ja pu-
nasimppuja l. ruijanahvenia l. pu-
naahvenia (Sebastes marinus). Su-
kellusparit olivat samat kuin edel-
lisellä kohteella ja tulokset myös;
sillä erolla, että kolmikko Ristorei-
pas-Pekkaismo-Iznogood pysyi
yhdessä. Ilmeisesti he menivät
vain muutaman metrin päästä ohi
pariinkin kertaan. Puoli tuntia riitti
tälläkin kohteella.
Kolmas dyykki oli maanantaina
4.9. 1/2 kahden aikaan Kongsfjor-
dissa "ammusrinteessä". Veteen-
menopaikka löytyi pienen etsimi-
sen jälkeen. Norjan kivikoissa
loikkiminen käy extremeurheilus-
ta. Jälleen Petterin parina. Tällä
kertaa näkyvyys oli ≈10m ja Pette-
ri innostui menemään yli 30 metrin
syvyyteen ihan katselemisen ilosta.
Löysimme yhden säilykepurkin
kokoisen hylsyn ja useita ≈120mm
tykinammuksia. Simpukoita, tasku
ja erakkorapuja, merisiilejä, meri-
tähtiä yms. näkyi runsaasti.

Neljäs dyykki tehtiin iltakuudelta

jälleen Berlevågin murtajan ku-
peessa. Pekka raotti pullon hanaa
vain hiukan=> kympissä lakkasi il-
mantulo ja Pekka vauhdilla pin-
taan; Risto avasi pullon hanan ko-
konaan ja Pekan bio jatkui. Tällä
kertaa Petteri vei Päivin hylylle.
Risto lyöttäytyi minun matkaani,
halusi kai tällä kertaa nähdä hylyn.
Veteen mentiin aivan hylyn koh-
dalta, joten luonnollisesti suunnis-
tin ohi, murtajan kärjen suuntaan.
Huomasin sen kyllä heti ensim-
mäisestä traktorinrenkaasta (joita
hylyn toisella puolella ei ollut yh-
tään), mutten korjannut suuntaa,
vaan jatkoimme viitisen minuuttia
eli lähelle murtajan kärkeä. Kun
muuta katseltavaa ei ilmaantunut
kuin toinenkin traktorinrengas,
käännyttiin takaisin.

Hylky löytyi muutama metri em.
ensimmäisestä traktorinrenkaasta.
Hetken päästä sinne ilmestyivät
myös Petteri ja Päivi. Edellisen
kerran löytöjen lisäksi huomasin
ison valonheittimen mudassa. Kai-
voimme sen paremmin näkyville.

Jee, eka hylky!
Pekkaismo ja Iznogood olivat
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edelleen sukellelleet biona, mutta
Risto heltyi poikien myrtsin il-
meen ja katkerien kommenttien
edessä, ja laupiaana samarialaisena
opasti heidät hylylle oman sukel-
luksemme jälkeen.

Kirkkoniemi
Tiistaina 5.9. siirryimme Varan-
ginvuonon eteläiselle puolelle,
missä meitä odotti Lars Petter
(Lars Petter Øie, Arctic Dive Re-
sort. email: lars.petter@arcticdi-
ve.no)

Arctic Dive Resort sijaitsee Kirk-
koniemen itäpuolella Jarfjordenin
rannalla. Lars Petterin ideana on
tarjota täysihoitoa: $130 per sie-
rainpari per pvä ja vieraalle jää
vain syömisen ja sukeltamisen vai-
va. Tämä vuosi on ollut toiminnan
käynnistelyä. Lars Petter on itse ra-
kentanut vierasmajan alusta lop-
puun, alkaen puiden kaadosta! Ta-
lo oli meidän käydessämme vielä
hiukan kesken, esimerkiksi tiski-
kone oli vielä kytkemättä. 
Mökissä on kaksi kahdenkolmen
hengen huonetta (ja kolmas raken-
teilla), keittiö, ruokailutila, olohuo-
ne, WC+ suihku sekä parvitilaa
riittävästi. Sauna löytyy tällä het-
kellä rannasta, sukelluskeskukses-
ta. Olohuoneen varustuksiin kuu-
luu TV ja video, sekä CD radioraa-
hatable, josta lähtee ääntä sikeä-
unisimmankin herätykseen. Esim.
Queen: "We will rock you" toimii
oikein hyvin. Seuraavan päivän
kohteeseen tutustuminen illalla vi-
deolla on aika miellyttävää.
ADR:n vene on kovapohjainen 24
jalkainen Bombardi 200 hv ko-
neella. Teoreettinen huippunopeus
on RollsRoyce luokkaa (=riittävä).

Käytännössä 8 hengen (6 sukelta-
jaa) kuormalla siirrytään kohteelta
toiselle tasan niin kovaa kuin per-
saukset kestävät.

Lisää sammakkomieshommia 
Viides dyykki oli tiistaina 5.9.
Jarfjordenin Johan Faulbaumiin.
Koko katras yhtenä poppoona, to-
sin ilman opasta, koska tämän kor-
vat reistasivat. Johan Faulbaum on
sodanaikainen satametrinen rahti-
alus, joka makaa vuonon pohjalla
pystyssä. Keula on syvin kohta,
noin 35 m, takakannen rakenteet
alkavat alta 15 metristä. Veden
lämpö oli noin 9°C ja näkyvyys 2-
10 m. Hylkyyn pääsee sisälle mo-
nesta kohtaa. Tällä, kuten useim-
milla muillakin sukelluksilla näky-
vyys parani sitä mukaa, mitä sy-
vemmälle mentiin. Nousuköysi
lähti aika takana olevasta piipun-
tyngästä. Siinä oli rasvakala
(Cyclopterus lumpus) hautomassa.
40 min kohdalla alkoi Pekalla ja
Iznogoodilla olla ilmat vähissä ja

25 metriä alempana lepää saksa-
lainen, satametriä pitkä toisen
maailmansodan aikainen rahtialus
– Johan Faulbaum.
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nousuköyden etsintä alkoi. Petteri
oli ainoa, joka muisti, missä se me-
ni ja hän suunnistikin heti sinne,
me muut sen sijaan sekosimme
suunnissa ja eksyimme väärän tor-
ven luo. Tunsimme itsemmekin
torviksi. Saimme nousta vapaassa
vedessä.
6.9.00 keskiviikkona tehtiin ns. pi-
dempi retki Sagfjordeniin: Kuudes
dyykki oli bio puolenpäivän aikoi-
hin. 2 kg extra lyijyä taskussa pois-
ti kylmäntunteen (yhteensä 15,5 kg).
Syvällä oli hyvä näkyvyys. Koh-
teella oli runsaasti kelppiä, simpu-
koita ja vuokkoja.
30 metristä löytyi kuollut rapu, sil-
lä oli mittaa 1,5 metriä varpaankär-
jestä varpaankärkeen. Kuolleen ra-
vun vieressä oli kiven ympärillä
naru, joka jatkui syvyyksiin. Aika
ei antanut myöden tutkia tarkem-
min. Opas ei muistanut nähneensä
yhdistelmää aiemmin. Paluumat-
kalla Pekkaismo ja Iznogood yritti-
vät väkisin lähteä omille teilleen.

Sukellusten väliajalla tallusteltiin
paljasjaloin vuonon rannalla, ihail-
tiin maisemia ja syötiin kodassa

hirviporosoppaa.
Seitsemäs dyykki parin tunnin tau-
on jälkeen  "Seitoppenilla". Se on
syvyyksistä kohoava piikki, jonka
huippu on noin kympissä. Tällä
dyykillä lainasin Lars Petterin 15 l
teräspottua. Se oli vajaa, vain 150
bar, riitti kuitenkin hyvin. 5 kg tas-
kuun sen 2 kiloisen sijaan (yht.
18,5 kg) oli sopivasti, varsinkin
alas mennessä. Pyssäys tuli ita-
lialaiseen malliin jossain 14 m vai-
heilla kelppirinteessä. Koitin pyy-
tää Iznogoodia laittamaan korton-
gin letkun kiinni, se kun pinnalla-
kin tuottaa yksin vaikeuksia…
Iznogood nyki omaa letkuaan kuin
todeten, että kyllä hänen letkunsa
on kiinni. Kerrankin Mr. Murphy
oli suopea ja näin silmäkulmastani
vapaana heiluvan liittimen
kainaloni vaiheilla. Ei muuta kuin
letku kiinni ja painetta vakuumiin.
Tässä vaiheessa Iznogoodkin tuli
jo hätiin. Vesi oli yllättävän sut-
tuista. Löysimme vanhan ankku-
rin, muuten aika tavanomainen
bio. Opas oli tyytyväinen, olihan
se hänellekin eka sukellus tällä
kohteella.
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Rajojen siirtoa 
Kahdeksatta dyykkiä alettiin suun-
nitella heti päivällisen yhteydessä.
Lars Petter oli ehdottanut, että se

tehtäisiin Jarfjordenin Väggenillä.
Hän itse ei pääsisi mukaan, mutta
Anton (biathlonisti Murmanskista)
toimisi kuskina.

Väggen on nimensä mukaisesti
seinä, joka alkaa jostain kahden-
kympin vaiheilta ja jatkuu pariin-
sataan metriin. Eteläpäässä rinne
on ainakin alkumatkasta negatiivi-
nen, pohjoispäässä normaalimpi
joskin hyvin jyrkkä.
Tästä porukasta Risto oli ainoa,
jolla oli plakkarissa viidenkympin
ylitys. Päätimme jakaa porukan
temperamentiltaan parhaiten yh-
teensopiviin ryhmiin: Pekkaismo
ja Iznogood parinarussa ja me
muut trippelissä edellä. Sovimme,
että jos jotakuta hirvittää, niin se
pari pysähtyy.
Näkyvyys oli uskomaton, seinä ku-

hisi elämää. Etsimme kohdan, jos-
sa seinä oli pystysuora ja läksimme
alas. 40 metrin vaiheilla otimme
lyhyen välipysähdyksen, ja eikun
alas! Veden lämpö oli mittarista
riippuen 5-7°C.
40:n jälkeen huomasin, että uusi,
hieno superreguni alkoi liruttaa il-
maa sisäänhengityksen jälkeen.
Vanhalla endurollani oli ollut sama
taipumus, joten en kiinnittänyt sii-
hen mitään huomiota. 51 m koh-
dalla pysähdyimme Petterin kanssa
tervehtimään ja onnittelemaan toi-
siamme, Riston kone näytti parin-
kymmenen metrin lukemia. Tavoi-
te oli saavutettu.

Oma koneeni näytti 0 min suora-
nousuaikaa, joten läksimme ylös.
Sen verran syvyyshumala oli iske-
nyt etten huomannut Riston yrittä-
vän kätellä, vaan väistin hiukan ja
ihmettelin puhaltavaa reguani.

Hulvatonta 
menoa
Läksimme hitaasti
ylöspäin ja kone
käväisi dekojen
puolella. Jossain
vaiheessa "jääty-
mätön" reguni al-
koi puhaltaa oikein
kunnolla, eikä
muutaman metrin
nousu auttanut lainkaan. Ilmaa tuh-
raantui ihmetellessä ainakin 500
litraa.
Koska Ristoreipas oli sopivasti
suoraan kohdalla, enkä tuntenut
erityisen suurta mielenkiintoa
VAakrobatiaan, pyysin häntä sul-
kemaan jäätyneen venttiilin. Risto
ystävällisesti tuumasta toimeen:
ensin kakkosalentaja hihitellen

Sagfjorden
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kiinni ja auki ja lopuksi ykkösalen-
taja kiinni, niin loppuihan se pu-
hallus. Niin palattiin normaaliin
sukellusrutiiniin.
Sekä Risto, että Petteri tarjosivat
octojaan käytettäväksi, mutta pää-
tin tyhjentää oman pulloni ensin.
Parinkympin tienoilla Risto avasi
taas ykkösen, jotta voisin tarkistaa
pullopaineen.
Kun on useamman minuutin hen-
gittänyt painemittarin näyttäessä
pyöreää nollaa, alkaa mielessä kai-
hertaa pieni epäilys, josko se sit-
tenkin loppuu kesken…

Ykkönen oli tietenkin ehtinyt jo
sulaa, joten vaihdoin siihen. Loput
sukelluksesta otettiinkin sitten lun-
kisti. Hautovaa rasvakalaa tutkis-
keltiin muutama minuutti oikein
miehissä ja muutenkin kelppivyö-
hykkeellä käytettiin aikaa.

Sen verran puhallus oli sotkenut il-
mankulutusta, että 40 min sukel-
luksen jälkeen paineet olivat enää
kolmessakympissä.
Väggen olisi ihan kiva katsastaa
uusiksi ajan kanssa matalammas-
sakin syvyydessä.

Regun jäätyminen herätti runsaasti
keskustelua sukelluksen jälkeen.
Ei niinkään se syy, miksi se jäätyi
(kotona avasin pullon ja sieltä lo-
rahti lusikallinen vettä), vaan mitä,
jos se olisi sattunut jollekin muul-
le? Worstcasescenario olisi vähän
äkkinäisempi loitokarisukeltaja (il-
man välikaulusta) kokokasvomas-
killa ja yhdellä paineenalentajalla.
Luullakseni kaikki opimme paljon
tästä rajojen siirrosta. Vaikuttaako
se jatkossa sukellustapoihin jää
nähtäväksi.

Dekoilua
Yhdeksäs dyykki oli heti yhdeltä
Arctic Dive Centerin rannassa Ris-
ton kanssa. Näkyvyys oli täälläkin
>10 m. Tarkoitus oli dekoilla vaan
pikku hetki rantavedessä. Tulos oli
18 m ja 1/2 tuntia. Tämä dyykki
enemmän kuin tuplasi typet Väg-
genin jälkeen. Riston kone eli edel-
leen omaa elämäänsä. Löysimme
pari rapusumppua, joihin Lars Pet-
ter oli varastoinut rapuja toimitta-
jia varten. Nämä olivat ensimmäi-
set näkemämme elävät kuningasra-
vut (Paralithodes camtschatica).
Ensimmäisessä sumpussa oli vain
kolme ja nekin pieniä, alle metri-
siä. Toisen sumpun heilautus sai
melkoista kuhinaa aikaiseksi.
Hautovaa rasvakalaa ihailimme
myös tovin, sen mäti oli täällä ai-
van eri väristä kuin Väggenin ka-
lalla. Kaksi kohtuullisen kokoista
stenbitiä l. seawolfia l. merikissaa
(Anarhichas lupus ) löytyi myös.
Toinen makasi rapusumpun takana
piilossa. Löysimme myös tynny-
rinpuolikkaan mallisen kourunpät-
kän. Se keikkui kivasti. Juuri kun
olimme lähdössä, kurkistimme vie-
lä toisenkin reunan alle: siellä ly-
myili metrinen stenbiitti. Risto si-
litti sitä (octolla).    Suomalaisit-
tain isoja fluntereita näkyi useita,
parhaimmillaan kolme yhtaikaa
näkökentässä, taisivat kaikki olla
<40 cm kuitenkin. Löydettiin
myös ankkuri, josta Lars Petter ei
tiennyt mitään.

Kitty Hawk
Kymmenes dyykki tehtiin klo 16
toiselle lähikohteelle eli P40Cur-
tissille 18 metriin. Se on jotakuin-
kin ehjä, potkuri on nostettu kes-
kuksen rantaan. Koneessa ei nyt
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niin hirveästi aikaa tuhraannu,
moottoria voi tietty ihmetellä. Sii-
pien alla majaili 3 isoa turskaa ja
useita punasimppuja. Lähes puoli
tuntia pyörittiin lähiympäristössä
rapuja etsien, yhtään ei näkynyt.
Siirtyvät kuulemma syvemmälle
näin syksyllä.

Metsästys
Yhdestoista dyykki 8.9.00 puolil-
tapäivin Johan Faulbaumiin, tällä
kertaa oppaan kanssa. Nyt näky-
vyys oli >10 metriä. Vettä löytyi
38 m. Kiersimme jälleen koko
aluksen. Nyt näki kurkkia jo sisäl-
lekin useammassa kohdassa. Siellä
on mm. amme mutakylpyjä varten.
Rasvakaloja, turskia ja punasimp-
puja näkyi useita. Vihdoinkin, vii-
kon armottoman yrityksen ja pii-
nallisen piirityksen jälkeen kaksi
mattimyöhäistä naaraskuningasra-
pua (pitäskö sanoa kuningatarra-
pua???) yhytettiin paapuurin puo-
leiselta kyljeltä.

Gourmet
Osa suurista bwanoista ei uskalta-
nut koskea edes hanskat kädessä
niihin, ennen keittämistä. Jalat kei-
tettiin, muut osat heitettiin lokeille.

Mäti oli mielestäni ihan kohtuullis-
ta raakanakin. Antonin mukaan ve-
näläiset pitävät raakaa mätiä suure-
na herkkuna. Valitettavasti kiire
viimeiselle sukellukselle painoi
päälle ja loputkin viinit oli tuhottu
edellisenä iltana. Niinpä herkutte-
luun ei jäänyt kovin paljon aikaa
käytettäväksi.

Jäähdyttelyä
Kahdestoista dyykki 8.9.00 1/2 vii-
deltä Rødbergetin torpedoaseman
edustalla. Ensin ajettiin autolla ve-
neilykerhon satamaan, ja sieltä ku-
mipaatilla perille. Onneksi is-
tuimena oli kumipaatin makkara
eikä alumiini. Vaatimattomassa 39
solmun nopeudessa Bombardi jät-
tää aallonpohjat väliin.

Saksalaiset tiputtivat lähtökiireis-
sään kallioon louhimansa torpedo-
aseman putket rantaveteen. Ne löy-
tyvät 20-30 metristä. Punasimppu-



ja löytyi jälleen useita. Kuningas-
rapuja löytyi pari kappaletta kuin
kiusalla. Paluu rantaan tehtiin rei-
lun 20 solmun nopeudella.

Greenpeace
Viimeisenä iltana meille tarjoiltiin
jotain speciaaliherkkua. Konsis-
tenssi oli selvästi lihaa, väri oli lä-

hes musta, maussa oli mieto, mutta
selvä maksan vivahde. Ilmeisesti
kyseessä oli jokin herkku, jota ei
muista maista saa…

Merihessu



14 POHJAMUTA

Starttasimme M/S Annella Taivassalosta, Leikluodosta maanantaina puo-
li kahdeltatoista. Huimaa 7 solmun vauhtia ajoimme kohti Utöötä ja kello
kolmelta poimimme kyytiin Pärnaisista Ismon ja Jarin.
Perillä totesimme Utön vieraslaiturin olevan täynnä joten ajoimme "Ko-
loon" (Utöstä koilliseen oleva kallionkolo, suojassa kaikilta tuulilta, pait-
si ylhäältäpäin tulevilta). 
Tiistaina kaksi sukellusta posliinirinteeseen johon Risto oli hankkinut su-
kellusluvan museovirastolta. Näkyvyys ei päätä huimaa, 2-5 m 25 metrin
syvyydessä. 
Oma toinen sukellukseni jäi kesken, kun liivin venttiili alkoi ominpäin
puskea ilmaa liiviin. Pysyin pohjalla kyllä, kun päästin koko ajan ilmaa
pois, mutta kun 5 minuutin sukelluksen jälkeen ilmaa oli vain 100 bar,
päätin lopettaa sillä erää ja pinnalle päästyäni otin venttiilin osiksi, putsa-
sin ja voitelin sen ja sillä se tuli kuntoon.
Keskiviikkona suuntasimme kohti Park Victoryä umpisumussa, näky-
vyys alle 50 m. Hylyn ympärillä on neljä isoa poijua muutaman sadan
metrin päässä toisistaan. Niiden keskellä yritimme kaiulla paikantaa lai-
van, mutta päädyimme kuitenkin naaraukseen. Muutaman yrityksen jäl-

Saaristomeren Sukeltajien leiri Utöseen
17.7-22.7.2000

Mukanamatkalla: 
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keen naara tarttui tiukasti ja lähdimme sukeltamaan. Minä, Ismo ja Risto
ensimmäisinä. Köyttä pitkin alas ja siitä koilliseen. Ei hylkyä, tyhjää poh-
jaa vaan, eli väärä suunta. Jari ja Petteri löysivät laivan ja kiersivät sen
ympäri. Jossain välissä kumiveneeseen tarkoitetusta ankkurista irtosi yksi
lapa ja siinä oleva kukka-amppelista lainattu ketju petti ja jouduimme
tuuliajolle. Siispä pudotimme oikean ankkurin alas ja niin pysyimme taas
paikoillaan.

Toisella sukelluksella meitäkin onnisti ja vietimme 30 min hylyllä. Hie-
noin sukellus mitä Suomessa olen tehnyt vaikka näkyvyys ei ollutkaan
parhaasta päästä, korkeintaan 5-7 metriä. Risto ohjasi meidät pienen kier-
roksen hyttien läpi mikä kruunasi sukelluksen.

Torstaina tuuli oli sen
verran voimakas ja mai-
ningit korkeita ettei voitu
ankkuroitua posliinirin-
teeseen tai Parkille. Ismo
vei Jarin ja Petterin
kumpparilla rinteelle ja
me Riston kanssa sukel-
lettiin Klaran ympärillä.
Sen jälkeen ankkuroitiin
pohjoisen puolelle tuulen
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suojaan ja tehtiin pari etsintäsukellusta. Pohjassa olevat
kaapelit saivat kompassit pyörimään ja näkyvyys pai-
koitellen nolla, joten eipä ollut mitään huippuhienoja
dyykkejä. Ismo, Risto ja minä teimme vielä yhden su-
kelluksen posliinirinteeseen jonka jälkeen nautimme As-
pö yhteysaluksen saunasta. Jari ja Ismo muuttivat aluksel-
le yötä ja lähtivät sen mukana perjantaina Turkuun. Björn
Rosalasta tarjosi Karhu-oluet sekä ahvenia joista Risto loihti
perjantaiksi meille varsinaisen courmet-aterian.

Perjantaina yritimme löytää Hamnskärin eteläpuolella olevat hylyt, tu-
loksetta. Mukava sukellus kuitenkin. Pintahylkynä bongattiin hyväkun-
toinen n. 70 metrinen venäläinen proomu,joka on hylkynä kivillä lähellä
väylää. Ajoimme illaksi Nötööseen jossa Petterin kanssa sukeltelimme 4
metrin syvyydessä tyhjää pohjaa katselemassa.
Piti sielläkin joitain hylkyjä olla, mutta ne väistivät...

Lauantaina kotimatkalla pysähdyimme Houtskärin Volot saaren etelä-
puolelle sukeltamaan siinä olevaan hylkyyn. Paljon ahvenia, silakkapar-
vi, tiililasti. Hylky on 1-5 m syvyydellä. Kuulamoottorialus, joka rintees-
sä piti olla, ei löydetty. Näkyvyys oli yllättävänkin hyvä tässä laivaväylän
vieressä.

Mukava retki,hauskaa riitti ja kommelluksilta säästyttiin, lukuunottamat-
ta Jarin kumiveneessä kastuneita sandaaleja.
M/S Annen vuotava kattokin sivuutettiin onneksi huumorilla.
Kiitos Riston ja Päivin, ruokahuolto toimi aivan loistavasti.

Okku
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Hurghada 13.3. 2001
Saaristomeren järjestämän helmikuussa 2000 Egyptin Sharm el Sheihkiin
tehdyn hienon ja onnistuneen matkan johdosta järjestämme matkan su-

keltajille Punaiselle, Hurghadaan. Viimeksi mat-
kalaisia oli 18 ja TOSIHIENOA oli. 

Nyt on varattu 12 paikkaa kirkkaille vesille ja
lämpimänä ajankohtana. Merellä riittää ihmetel-
täväksi runsaasti hylkyjä ja loistava eläimistö ko-

ralleineen. 

Kohde: Hurghada/ Egypti

Aika: 13–20/3 2001

Hinta: 2850 mk + 10 sukellusta tukialukselta  n.1500 mk

Hotelli: Andreas, pieni ja hyvin toimiva hotelli Sakkalan
kaupunginosassa. Rantaan 800 m ja keskustaan 5
km. Sukeltajille tärkeä aamiainen sisältyy hintaan.

Ilmoittautuminen
ja maksut: Sitovat ilmoittautumiset pitää tehdä viimeistään

8.12 mennessä jolloin maksetaan ennakkomaksu
500 mk. Loppumaksu viimeistään 2 kk ennen mat-
kaan lähtöä eli 12.1.2001.  

Muuta: Sukellukset teemme tukialukselta sukellusoppaan
johdolla. Lounas aluksella kuuluu hintaan.
Päivälämpötila pitäisi olla tuolloin 260C ja vesi
200C.

Sukelluskeskus hoitaa 12 L pullon painoineen. Muun varustuksen
hoitavat sukeltajat. Regun ym. kamat kannattaa ottaa kotoa
mukaan. Puvuksi käy hyvin 5 mm sukelluspuku.
Sukellukset ovat yleensä n. 1 h pituisia (Padi system).
Finnairin lento Hurghadaan lähtee tiistaina klo 8.05. Ta-
kaisin olemme Helsingissä seuraavana tiistaina klo.19.50.

Passin on oltava voimassa vähintään 6 kk matkan päättymisen
jälkeen.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut; Risto Vesterinen, p. 434 3238 tai 050-556
4515 tai risto.vesterinen@raisio.fi
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IMPIVAARAN UIMAHALLI

Sukeltajat 
Sukelltajille on syväallas varattuna joka keskiviikkona kello 20.30 alka-
en. Hallilta pitää ostaa lippu altaalle ennen klo 20.00 

Uppopalloilijat 
harjoitukset  ti ja to 20.30- muista lippu.

Norpat
Harjoitukset tiistaisin ja torstaisin klo 19.30-21.30.

Seura kaipaa aktiivisia vetäjiä norpille ja kuuteille. Ota yhteyttä!!!!

KURSSEISTA

CMAS koulutusjärjestelmän mukaisesti  on kolme sukeltajatasoa

• P1- sukeltaja max. syvyys 15 m
(kurssi alkaa helmikuun lopulla)

• P2- sukeltaja max. syvyys 30 m
(kurssille haluavat, ottakaa yhteyttä 
Terhoon)

• P3- sukeltaja max. syvyys 40 m 

Näistä P1- sukeltaja on koulutettu sukeltamaan lähinnä kokeneempien
seurassa, P2 on jo itsenäinen ja osaava kuivapukusukeltaja, ja P3 voi toi-
mia sukellustapahtumien johtajana ja tietää syväsukelluksen ongelmista.
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Tiedonantoja

Meillä on siellä kompurahuoneessa ilmoitustaulu, johon saa laittaa tie-
donantoja esim. myyn ja ostan -ilmoituksia. Käyttäkää hyväksenne.
Toimitan paikanpäälle valmiita tyhjiä lappusia.

Nettisivut

Seuran nettisivut: saaristomerensukeltajat.fi
Seuran kotisivuja valmistellaan kovalla tohinalla. Joten tämäkin Pohja-
muta ilmestynee sähköisesti luettavaksi. 

E-mail

Jos haluat mukaan seuran sähköpostijakeluun, lähetä sähköposti-
osoitteeesi Ristolle risto.vesterinen@raisio.fi

Tietopankista http://www.hylyt.net/ löytyy mielenkiintoista tietoa haak-
sirikoista ja hylyistä kiinnostuneille pongareille. Meidänkin seuran ihmi-
sillä on sormensa tässä pelissä.  

Myydään

Coltri Sub paineilmakompressori, 225 bar, yksityiskäyttöön.
Kone on vähänkäytetty ja huollettu säännöllisesti.
Kompressorin moottorina toimii Honda 5hp.
Hinta 5500 mk.
Tiedustelut pj Petriltä tai rv Ristolta

Paineilmaa Linnankiinteistöstä

Juhan Herttuan puistokatu 21, kellarissa
Seuramme jäsenet saavat paineilmaa (200 bar) omaan käyttöön  Linnan-
kiinteistön kellarista arkisin klo 6.00-18.00

Huom.

Jos muutat ilmoita uusi osoitteesi seuralle sekä liitolle. Liitolle siksi, että
saat sukeltajalehden. Liitto puh: 09-3481 2258



Veden alainen maailma oli uskomatto-
man värikäs ja kalat kesyjä. Oikella ole-
vaa lajia sai varoa sen pyrstöntyvessä
olevien terävien veitsien takia.

MUISTOJA PUNAISELTA MERELTÄ

10.-17.1.2000

Ras Mohammedissa ryhmäm-
me jäsenet eivät malttaneet
pysyä poissa vedestä sukellus-
ten välisellä tauolla, vaan upei-
ta maisemia ihailtiin perusväli-
nein. Kuvassa Okku.

Alla yksi riutan surkeimmista uima-
reista luulevypanssarinsa takia –
Boxfish.

Oikealla Red Sea bannerfish – utelias
kalalaji, joka viihtyy runsaslukuisissa
parvissa.

Petteri Aho



SEURAN YHTEYSTIETOJA VUODELLE 2000

Puheenjohtaja Sihteeri, Jäsenrekisteri
Petri Vahteri Aki Toivio
Peltopohjankatu 31 puh: 045-670 0133
21280 Raisio
puh: 040-540 6943

Retkivastaava Juniorivastaava
Risto Vesterinen Noora Laitinen
Rojolantie 12 Saratie 2
puh: 02-255 0194 21500 Piikkiö

050-556 4515 puh: 040-514 0122

Kalustovastaava Koulutusvastaava
Jokinen Pasi Terho Kaikuvaara
Crichtoninkatu 4A7 Sorvakuja 7
20100 Turku 20760 Piispanristi
puh: 040- 555 9403 puh: 02-233 5795

Uppopallovastaava Lehden toimitus
Ari Peltonen Petteri Aho
Hjeltinkatu 1C 18 Päivi Jokelainen
20380 Turku puh: 050-573 0399
puh: 045-672 2799

Paineilma-asema
Linnakiinteistö
Juhana Herttuan Puistokatu 21
avoinna arkisin 6.00-18.00

Postiosoite:
Saaristomeren Sukeltajat
PL 800
20101 TURKU
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