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Puhiksen Palsta

Seuramme tarvitsee kipeästi muutoksia. Toimintamme on vähentynyt viimeisten parin vuo-
den aikana huomattavasti. Itse liittyessäni mukaan seuran toimintaan, toimivat motiivei-
na avoimet sukellusmatkat ja sukellukseen liittyvät erilaiset tapahtumat (mm. Aurajoen
siivous). Viimeisen kahden vuoden aikana on toiminta keskittynyt vanhojen aktiivisten
jäsenten ympärille. Matkoja kyllä järjestetään, mutta niitä on uusien jäsenien vaikea löy-
tää ja uskaltautua mukaan. Toiminnassa pitkään mukana olleiden on ehkä helpompi läh-
teä matkaan tutussa porukassa, mutta jäsenten ikääntyessä alkaa myös aktiivisesti seura-
toimintaan osallistuvien lukumäärä laskea. Näin on meillä jo tapahtunut ja järjestettävien
matkojen määrät ovat selvästi laskeneet.  Osana ongelmaa on myös yhteiskuntamme hy-
vinvoinnin kasvu, suuri osa aloittavista sukeltajista mieluummin ostaa sukellusmatkat tuot-
teena kuin itse osallistuu niiden tuottamiseen. Tähän tilanteeseen on seuramme sopeu-
duttava.

Seuramme säännöt velvoittavat meidät toimimaan sukellusharrastuksien edelläkävijänä
ja sukellustoiminnan ylläpitäjänä. Tarkoituksemme on tarjota alueemme sukeltajille mah-
dollisuus aktiivisen harrastamiseen, olkoon kyseessä sitten laite- tai vapaasukellus. Tämän
tavoitteen saavuttamiseksi pitää seuramme toimintaa uudistaa. Muiden vanhojen aktiivien
tavoin myös oma vapaa-aikani seuran toimintojen järjestäjänä alkaa olla sangen rajoitet-
tu. Tarvitsemme kipeästi uusia sukeltajia seuratoimintamme elvyttämiseen. Se ei tule on-
nistumaan yhden henkilön, tai pienen muutaman hengen ryhmän avulla. Seuratoimin-
nasta on kysymys koko kerhon jäsenistön aktivoimisesta sukellustoimintaan, jonka lisäk-
si pitää vielä rekrytoida lisää sukelluksesta kiinnostuneita jäseniä alueemme muista sukel-
tajista. Toimintamme kehittämiseen pitää saada useiden eritasoisien sukeltajien näkemyksiä
mielekkäästä seuratoiminnasta. Näiden uusien toimintojen järjestämiseen tarvitaan uusia
henkilöitä, jotka olisivat kiinnostuneita aktiivisesti toimimaan seuran ja jäsenistön hyväksi.
Muuten aika ajaa seuratoimintamme ohi, kuten on jo käynyt useille alueen sukellusseu-
roista.

Seuratoiminnan jatkaminen menestyksekkäästi tarkoittaa meille tällä hetkellä sitä, että
seuraamme on saatava uusia aktiivisia jäseniä. Heidän mukanaan tuomien uusien näke-
mysten ja toimintojen avulla voimme toivottavasti saada uusia suuntauksia seuramme toi-
mintaan.

Näin uuden sukelluskauden kynnyksellä muistutan kaikkia huoltamaan varusteensa en-
nen vesille lähtöä ja toivotan hyvää alkavaa uutta avovesikautta.

Petri
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Helatorstain Erikoiskeikka 2005
VAROITUS! Ei suositella vasta kortinsaaneille sukeltajille eikä virkaintoisille kouluttajille. Seuraava artikkeli 
sisältää kohtauksia, jotka saattavat järkyttää herkkien kouluttajien mieliä ja pelottaa muita sääntökirjan 
pilkunviilaajia. Jos joku herkkähermoinen kuitenkin jostain syystä tämän tekstin lukee, suosittelemme esi-
lääkitystä, esim. 1/2 pulloa Captain Morgania pohjalle ja loput varoiksi käden ulottuville (ad dosus proprium 
tai maximum).

Lähtö
Keskiviikkoiltana 4.5.2005 Leikluodossa m/s Annen sisuksiin änkesi 
Okkun seuraksi Järvisen Ile, Korvosen Pasi, Merihessu ja erikoissukeltaja 
Ilmasen Teppo. Merelle päästiin 19:15. Aika kului kortinpeluussa, Fogerty 
soi ja Aspöseen päästiin yöpymään aamuyöstä.

Torstai
Myöhemmin aamulla jatkettiin mat-
kaa Mälbodaniin, Utön eteläpuolelle. 
Sukellettiin. Näkyvyyttä oli parhaim-
millaankin vain kymmenkunta metriä, 
ilmeisesti kirkas vesi alkoi vasta 15 m 
syvemmällä puolella. Erikoissukeltaja 
Teppo I. harjoitteli paluumatkalla lii-
vin täyttöä ja tyhjennystä. Utöseen 
saavuttiin viiden korvalla. Aspön si-
jaisena toimiva m/s Kökar toi paikalle 
lisää sukeltajia.

Toinen sukellus Parkilla, Teppo I:n
kanssa kierrettiin keulaa, pohjalla nä-
kyi sen saman 10 m, mutta kannen 
tasolla näkyvyys jäi huonommaksi. Se 
niistä kirkkaista kevätvesistä.

Perjantai
Perjantaina 6.5. kohteeksi valittiin s/s 
Harald Harfager (Nätegrund) ja s/s
Rhein Svartbådarna matalammak-
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si vaihtoehdoksi. Haraldia etsittiin 
pitkään ja hartaasti, lopulta Ile ja 
Merihessu laitettiin köydenjatkeeksi 
– kiinnitystä varten. M/s Anne tuli 
kiinnitettyä neljässäkympissä olevaan 
hylkyyn ja säädetyn ajan kuluttua 
erikoismiehemme pulpahtivat perä-
kanaa pintaan m/s Annen vieressä 
täysissä ruumiin ja sielun(?) voimissa. 
Pikkuhiljaa muulle sukellusseurueelle 
kuitenkin valkeni, ettei kaikki ollut 
ihan sitä miltä näytti.

Ote Saaristomeren kouluesimerkkikirjan kohdasta 
– erikoismiesten erikoisparisukellus:
Harald löytyi ensi sukelluksella. Koska köliin on hiukan hankala köyttä 
solmia, piti etsiä hylyn jompaa kumpaa päätä (aluksen kyljissähän ei voi 
olla kiinnityspistettä!). Luonnollisesti erikoismiehemme suunnistivat kau-
empana sijaitsevaa päätä kohti. Merihessun muovinen dacorin huuliharp-
pu alkoi osoittaa epänormaalia affiniteettia [suomentaja ei tunne sanaa, 
suomentajan huomautus (lienee Laitlan-murretta)] kylmään meriveteen. 
Tietenkään parille ei kannattanut ilmoittaa moisesta pikkuharmista. Kölin 
päälle kontilleen ja pulloventtiili kiinni. Eihän se pari voi kovin kauas 
päästä sukeltamalla kun repii perässään m/s Annea Mehukatti-poijuna. 
Toisaalta, jos pari siirtyy hylyn toiselle laidalle ja kääntyy takaisin päin, 
saattaa välimatka äkkiä venähtää.

Ile siis vaihtoi hylyn toiselle puolelle 
ja kääntyi takaisin. Kohta päähän päl-
kähti, että kyljestä saattaisi löytyä köliä 
psrempi kiinnityskohta. Merihessua 
ei tietenkään missään näkynyt, mut-
ta se nyt on aina vähän myöhässä. 
Normaalia uuden hylyn tonkimista, 
kaatuneen maston tarkastelua (hylky 
on ylösalaisin) ja komean märssykorin 
ihailun jälkeen hallittu nousu kiinni-
tysköyttä seuraten pintaan. Matkan 
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varrella vielä tervehdys vastaan tulevalle Hiipakan ryhmälle ja hidastelu 3 m
syvyydessä, ennen pintautumista.

Merihessu puolestaan ihmetteli 
kuinka kauasch sche Ile oikein eh-
tikään. Lopulta köli loppui ja muu-
takin tuli näkyviin. Ileä ja/tai köyttä 
ei tietenkään näkynyt mischschään. 
Alttiinaoloajaschta puolet käytetty, 
painemittari nollaschscha, venttiiliä ei 
schaa auki millään, vettä päällä liki 
40m, mitäsch nyt tehdääch? Noch, 
palataanch takaischin köliä pitkinch, 
josch vaikka lykäschtäisch. Ei lykästä-
nyt, mutta köli tuli tutkittua! Nousu 
vapaassa vedessä ensin jonnekin 15 

metriin muutamaksi minuutiksi, sitten normaali turvapysähdys 3 min 
6-3 metrissä ja pintaan. Suoraan m/s Annen nousutikkaiden eteen Ilen 
viereen. Pieni vihjaisu Ilelle: "Viittix avata venttiilin?" "Tottakai", tuli 
vastaus, liivi täyteen ja Potemkinin kulissi oli valmis.

Rhein
Ne kenellä ilmaa oli, menivät Rheinin rhaatoa katsastamaan. Anne nousi 
unenpöpperöisenä kannelle, ja turvajärjestelyjen taso alkoi harmitta-
maan:
• Kukaan ei kirjaa tietoja paperille? - ne on ATK:lla!

• Kukaan ei merkinnyt muistiin lähtö-
aikoja? -ne on ATK:lla!
• Kukaan ei ota vastuuta noitten sukel-
tamisesta, onko joku edes sukellusvan-
hin?- sekin on ATK:lla ja sukellusvan-
hin olen minä! (IJ)

Anne otti ja lähti kumpparilla paikan 
päälle. Me muut odottelimme, että jos 
joku ongelma syntyy niin kyllä aallot ne 
laivalle tuo, jollei kivien yli niin välistä 
kuitenkin. Jäätiin tähystämään, josko 
lisäongelmia ilmenisi.
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Eino Leino: Vanhenin 
vuosin kuukausin; mis-
tä sen saatan tietää? 
Siitä, että suuttumatta 
loukkaukset voin 
sietää.
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Lauantai
Ulvingenissä etsittiin jotain. Löydettiin juotikkaita jäykällä kampelape-
dillä, kuollut kivinilkka ja kuollut punakampela.

Harrastelijat vs. Ammattilaiset
Puolen päivän jälkeen surrattiin tavarat kiinni ja tilattiin Jartsalta sauna 
kuumaksi klo 20:00. Kotiinlähtö vähän siirtyi, kun Okku säikähti koneen 
käyntiääntä ja sammutti sen. Uudelleen se ei enää käynnistynytkään. Itse 
asiassa se ei hievahtanutkaan. Startti vaihtoon, ei vaikutusta. Soitettiin 
Jarille Rymättylään ja siirrettiin saunan sytytystä.

Mutta miten tuo kone saadaan liikahtamaan? Jostain varaston perukoil-
ta löytyi tanko, jolla voitiin yrittää. Veivin kiinnityspultin (kampiakselin 
pää) rako oli sellaisessa asennossa, että raudalla pääsi vääntämään vain yh-
teen suuntaan; ei hievahda. Vahvasti haiskahtaa kiinnileikkaantumiselta. 
Pitäisköhän kansi avata?

Kökarin konemestari saatiin paikalle. Pohdintaa. Konemestari totesi 
ettei hänestä ole apua noin pienien laitteiden kanssa ja kehoitti ottamaan 
yhteyttä luotsikutterin kuskeihin.

Kahden tunnin pähkäilyjen jälkeen Merihessu ja Pasi tunkeutuivat 
luotsiasemalle. Vartin kuluttua P Karlsson ja kaveri saapuivat paatille. 
Pikaisen vilkaisun jälkeen hakivat kut-
terista ISON jakarin, jolla kampiak-
selia pystyi kääntämään kumpaankin 
suuntaan. Paitsi, että normaaliin pyö-
rimissuuntaan se liikkui vain tiettyyn 
kohtaan, mihin kilahtaen pysähtyi. 
Pyysivät Okkua irrottamaan startin. 
Pieni vauhtipyörän kopelointi, pyy-
sivät ison ruuvimeisselin ja onkivat 
raosta kytkinasetelmaan kuuluvan jou-
sen kappaleen. Startti kiinni ja kone 
käyntiin.  Ammattilaisen diagnoosi ja 
ensiapu kesti kaikkiaan varttitunnin. 
Kyllä sitä oltiin nöyrää poikaa.

Soitettiin Jarille ja tilattiin sittenkin sauna ja kylmät oluet – ei, ei tarvitse 
nopeaa jäähdytystä, menee hiukan myöhemmäksi!
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Hassua muuten, miten 
kaksi plussa-kaapelia 
kipinöi tuolla tavalla. 

Jaa, tämä toinen 
onkin adapteri, joka 

muuttaa plus-sähkön 
miinukseksi (toinen 

pää punainen ja toinen 
sininen). Lisätään os-
toslistalle uusi laturi.

"Ei muuta kuin 
kovaa ajoa! Takuu 

voimassa niin kauan 
kuin perävalo näkyy eli 

Nauvoon asti."
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Kovaa ajoa
Vähän ennen kahdeksaa päästiin liik-
keelle ja kaikki sujui ongelmitta ihan 
Bokullille asti. Pieni sähkövika, ei 
suurempia murheita, matka jatkuu. 
Keskiyöllä oltiin Pärnäisissä, missä 
Pasi ja Anne jäivät pois kyydistä. Jari 
soitti ja kyseli kuulumisia, oluet oli-
vat kuulemma riittävän kylmiä.

 Jatkettiin matkaa, Vandrockin 
risteyksessä Okku rupesi arpomaan 
josko mentäisiin väylän yli ennen 
vai jälkeen m/s Sotkan (vain 150 m 
pitkä). Pienen neuvottelu tuokion 

jälkeen tyytyi kakkos sijaan vaikka ME TULTIIN OIKEALTA!
 Parin tunnin ajon jälkeen rantauduttiin Rymättylään. Akku lataukseen 

ja muut saunaan. Maailmaa tuli paranneltua neljään asti. Jarin haahkakin 
palaili yöuinniltaan. Sillä oli pesä saunan kuistin vieressä. Ja sauna meni 
remonttiin.

Yöllä kuului ulkoa omituista pulinaa, aamulla äänet osoittautuivat mus-
tavalkoisten erikoislintujen kujerteluksi.

Lokikirjasta 8.5.2005
Tänään klo 14:12 ei vielä ole tapahtunut mitään erikoismuistettavaa eri-
koistapahtumaa, mustavalkoista tai muuta.

Viimeiset viri-
tykset
Ilo oli ennenaikaista. 
Veneen elektroniik-
ka näyttää aika mie-
lenkiintoisia arvoja 
kun akun jännite 
putoaa riittävän alas. 
Puoli mailia ennen 
Leikluotoa kytkin 
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Ote m/s Annen loki-
kirjasta 7.5.2005:
Otteita kirjasta "Suuret 
seikkailut ja sankari-
teot vol. 1.0"
a) Jos koneen saa käy-
mään ei sitä saa pikku 
ininästä sammuttaa!
b) Jos se ei heti lähde 
uudestaan ei kannata 
ihan heti myydä
c) Jos koneeseen 
tulee murheita on kyse 
suurella varmuudella 
ferromagneettisesta 
erikoisviasta ja on pak-
ko kutsua apuun Anja 
tai  muu spesialisti.
Ilkka J
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alkoi taas huutaa. Vahingosta viisastuneena Okkun ei annettu sammut-
taa konetta. Laituriin päästiin enemmittä kommelluksitta. Kumpparin 
nostosta ei.

Okku peruutti Astron maskin sisään trailerilla, trailerin valot pestiin 
merivedellä – myös sisäpuolelta, Merihessu yritti 
kävellä vetten päällä ja Ilen citikka kaivautui nos-
toluiskan hiekkaan.

Siis erikoisluokan reissu alusta loppuun.

©Merihessu ja Ile
Kameroiden kanssa sihtailivat mm. Okku, Sulku
ja Anne H.
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Kesäloma 2005 m/s Annella
Alkuvalmistelut

Kesälomareissun valmistelut aloitettiin ajoissa, jo vähän ennen Joulua, 
hankkimalla peuran takajalka, savustamalla ja pakastamalla se. Niinpä 
hyvät retkieväät siivittivät matkamme alkuun lauantaina 16.7.2005.

Alkukokoonpano
Okkun, Sinikan ja Suvin seuraan liittyi myös JukkaS, ja niinpä peurasta ei 
ollut kohta kuin muisto jäljellä. Myös “alukseen” oli tehty parannuksia ja 
korjauksia, kevään Utön reissun jäljiltä rikkoontunut vetolevy on uusittu 
ja moottorin tärinöitä vaimentaa scatra-nivel (Kaikki sukeltajathan ti-
etävät ilman muuta MIKÄ on scatra-nivel, tietäväthän?) Kuljettajaa hem-
motellaan nyt uudella nahkapenkillä, tosin vasta väliaikaisasennuksena.

Suhtkoht normaalien lähtörituaalien jälkeen keula suunnattiin kohti 
Houtskäriä. Ensimmäin sukellus tehtiin Volotilla, jossa hylkyjä on ain-
akin kolme, laskutavasta riippuen, mutta perinteisesti osa väisti meitä, 
taas. Yövyttiin Luk nimisellä saarella aivan korppoon Berghamnin vier-
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Volot:
Muistaakseni Ilkalta 
saatu hylky, joka piti 
käydä tarkastamas-
sa menomatkalla 
Ahvenanmaalle. 
Oltiin Okkun kanssa 
aluksen (m/s Anne) 
ainoat sukeltajat ja 
päätimme bongata 
kohteen. Hylky löytyi 
suhteellisen helposti: 
ajoimme Annen siihen 
kölipuusta kiinni! 
Ankkurointi turvallisen 
välimatkan päähän 
ja sukeltamaan. Itse 
hylky kuosissaan ja 
lepää kauniilla hiek-
kapohjalla. Sukellusta 
saatiin kasaan vaivai-
set 21 min kun Okku 
alkoi valittamaan 
hammastaan. Tämä jäi 
Okkun ensimmäiseksi 
ja viimeiseksi sukelluk-
seksi tuolla reissulla. 
Minulla jäi samoin 
hakematta kaksi muu-
ta samassa rannassa 
olevaa hylkyä.
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essä.
17.7. matkalla poikettiin Kreivin saaressa, Kökarin Kallskärissä jos-

sa aterioimme ja ihailimme maisemia. Illaksi matka jatkuu kohti 
Vikaskäriä.

Ankkuroimme Annen ja Jukka kävi mehukattipullo perässään ihmet-
telemässä tyhjää pohjaa samalla mielikuvituksessaan haaveillen Loch 
Linnhen hylystä, joka oli aivan ehjä. Ylöstullessaan kiitteli “pariköytenä” 
toiminutta turvanarua, Se kun ei mennyt montaakaan kertaa solmuun 
tai sotkeutunut pulloventtiileihin.

Täydennysjoukot
Seuraavana päivänä odottelimme uiskennellen ja päivää paistatellen että 
Ismo, Sanna ja Pekka ilmestyisivät näkyviin saaren pohjoispuolelta. Eivät 
ikinä ilmestyneet,kun tulivatkin etelästä johtavaa pientä “ojaa” pitkin. 
Kokosivat ihka uuden teltan kalliolle pystyyn ja sitten olikin aika siirtyä 
leirinuotiolle ja miljardista paarmasta nauttimaan.

Käytiin Kökarsörenillä ihailemassa maisemia, maihin mentiin kump-

parilla. Aallokko oli aavalla suhtkoht korkea, niin että heikompia hirvitti. 
Avomerellä oli melko paksuja leväesiintymiä. Takaisin tullessa ihmeteltiin 
venäläistä proomua nro 3603. Sijainti noin N59’47” E21’01.

Ankkurointiharjoitus
Hiiliproomulla sukellus iltapäivällä. Navigointi hylylle täydellinen, mutta 
kipparilla ilmeni paha auktoriteettiongelma eikä ankkurin lasku meinan-
nut ottaa onnistuakseen, vasta toisella yrittämällä ja tiukan neuvonpidon 
jälkeen miehistö sai huikean massiivisen 16 kg ankkurin laidan yli, täsmäl-
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Tämän kesäisen reis-
summe pääkohde oli 

vuonna 1933 uponnut 
maarianhaminalaisen

varustaja Eriksonin 
laivastoon kuuluneen 

Loch Linnhen hylyn 
etsintä Kökarin ete-

läpuolelta. Saman 
kuuluisan varastajan 
laivastoonhan olivat 

kuuluneet sellaiset 
alukset kuin mm 

Pommern, Plus, Virgo 
ja Herzog Cecilien. 

Loch Linnhe oli palaa-
massa kotisatamaansa 

painolastissa kun se 
harhautui reitiltään 

ja ajoi tiukasti karille 
Kökarsörenin luona. 

Alusta ei saanut enää 
irti karilta, jole se jöi 

pintähylyksi muu-
tamaksi vuodeksi 

ennenkuin meri otti 
omansa.
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leen alkuperäiseen ja oikeaan paikkaan.
Olimme jät-

täneet Ismon 
veneen Vikar-
skäriin ja nyt 
takaisintullessa 
Ismo, Sanna ja 
Pekka siirtyivät 
siihen, poikke-
sivat matkalla 
Kallskärissä ja 
illaksi saa-

vuimme kaikki Kökariin. Siellä seuraamme liittyivät Satu, Petri ja AriS 
jotka noudin kumpparilla yhteysaluslaiturilta. Illalla saunottiin.

Falkarna
19.7 klo 12:30 saavuimme Falkarna nimisille kiville, joissa Maisteri 
Järvisen mukaan olisi hylky. Samoihin aikoihin paikalle saapui Silja-
Linen matkustaja-alus, joka tosin pysähtymättä jatkoi matkaansa. 
Mennessään se heilutti iloisesti venettämme :-) Petri-Satu ja Jukka-Ari 
veteen etsimään hylkyä. Arvatkaahan lukijat lopputulos!? Todennäköisesti 
arvasitte oikein. Mutta ei ihan tyhjää kuitenkaan; vedestä bongattiin n. 
20 cm pitkä neulamainen fisu, jota sukeltajamme eivät kuitenkaan tun-
nistaneet. Norra Betsön hylkyä yritettiin löytää seuraavaksi, tuloksetta.

Degerbyn ohi ajettaessa saimme ihastella perinnepurjelaivoja.
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Hiilipriki
Melko siisti vanha 
komposiittirakentei-
nen hiililastissa ollut 
purjelaivan hylky. 
Pohjalla hiiltä, plokeja 
ja ankkuripeli.

Sottunga, Falkarna:
Tutkittu sukeltamalla 
paikkaa Ilkan ”vaa-
timuksesta” Paikalla 
olisi kuulema joskus 
nostettu linjatöiden 
yhteydessä pronssi-
tykkejä...
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Ekoturismia
Luonnonsatamaksi val-
itsimme Föglön saariston 
eteläkärjestä loistavan luon-
nonsataman, jossa erään 
mukanaolijan kommenttia 
mukaellen on viisi ilmaista 
mökkiä. Jääköön saaren 
nimi mainitsematta jotta 
emme aiheuttaisi yleisöryn-
täystä ja ympäristökatastro-
fia aralle saaristoluonnolle.

Skiftet – ankkurisulkeisia
Skiftet-hylylle suunnistettiin täydellisen 
tarkkaan koordinaattien ja kaiun perus-
teella. Mutta taaskin ensimmäinen 
ankkurointiyritys epäonnis-
tui, koska ankkuri ei 
ottanut kunnolla 
kiinni 22 metrin 
syvyyteen.

Sukeltajat veteen ja 
minä jäin päivystämään 
kannella. Tuuli voimistu-
nut ankkuroinnin jälkeen.
Tuuli voimistuu edelleen!
Sukellusaikaa jäljellä 20 min. Tuuli voimistuu!!
Sukellusaikaa 18 min. Aallokko kasvaa. Vesi tulee takakan-

nelle sisään!!!
Tuuli voimistuu. Takatolppa, jossa ankkuriliina on kiinni, heiluu, 

ei pahus, sehän on puoliksi laho!!!! Kiireesti hakemaan kajuutasta
jakoavain ja antamaan hälytysmerkkiä sukellustikkaihin.

U*s*k*o*m*a*t*t*o*m*an pitkä aika!!!!!
Ensimmäinen pää nousee pintaan ja pääsen kertomaan tapahtuneesta. 

Jukka tulee ankkurin nostoon ja ajan koneella vasta-aaltoon kunnes ank-
kuri lopultakin on ylhäällä. Satu ja Petri edelleen vedessä, koukataan ne 

Ehkä paras näkyvyys 
mitä Skiftetillä 

tähän asti muistan. 
Kansitasolle ilmes-

tynyt uusia aukkoja, 
joten vanharouvakin 

vääjäämättä rapistuu 
kuten itse kukin 

meistä. Hiipakan Petri 
tallensi sukelluksem-

me videokovalle. Väitti 
mokoma, että minä 

pöllytin!
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vasta lähtiessä.

Tavaroiden järjestelyä
Nyt on jo aallokko sen korkuinen ja suuntainen että Anne rullaa aika 
voimakkaasti ja lyhyellä matkalla Rödhamniin joka ainoa läheskään ir-
tonainen tavara etsii itselleen uuden paikan, ryminällä. Sukeltajat pysyvät 
kuitenkin kaikki kyydissä. Jokunen kauhunhuuto matkalla kuullaan.

Rödhamnin laiturissa rauhoittuu. Muuten, en ole aiemmin tiennyt että 
Sinikka voi juoda raakaa rommia niin nopeasti!?!

Ari kävi diplomaattisesti kysymässä muilta venekunnilta luvan kom-
pressorin käyttöön ja pullojen täyttöön. Asiallista porukkaa, kukaan ei 
protestoinut vastaan. Tosin voimakas tuuli söi äänen tehokkaasti eikä sitä 
edes kuullut rantaan asti.

Pekka-Ismo, Satu-Petri ja Ari kävivät vielä kumpparin kyydittäminä 
vastarannalla sukeltamassa.

Gastauksen vaihto
21.7 saavumme Maarianhaminan itäsatamaan klo 11:30, jossa sukeltajat 
jäävät pois. Vakiohenkilökunta puolestaan jää odottamaan uusia seikkai-
luja sekä seuraavaa miehistöä joka saapuu iltapäivän ruotsinlaivalla.

© Olavi Salin 4.1.2006
Insertit Jukka Sulku
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15Juhannus

Kuvat Sulku ja
Ile
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16 Ahvenanmaan kierto

Kuvat Sulku &
Karjalainen



Sukelluskalastuksen Itämeren mestaruus-ja
PM-kilpailut Norjassa

9-10.9.2005 Sandsøyan saarella

Sandsøyan saari

1100 kilometriä ja 16 tuntia automatkailua
Tukholmasta luoteeseen, jonka jälkeen yh-
teysaluksella Voksan ja Sandsøyan saarelle.
Humppamusiikin saattelemaa matkantekoa
piristivät mm. tunneleiden ulostuloaukoil-
la keskellä tietä seisovat lehmät ja lampaat,
rikkoutunut takalasi ja onnistuneisiin har-
hautuksiin yltäneet tiekartat. 

Sukelluskalastuksen Itämeren herruudes-
ta oli saapunut kamppailemaan yhteensä 39
kilpailijaa kuudesta maasta; Suomesta, Tans-
kasta, Virosta, Latviasta, Liettuasta ja Nor-
jasta. Suomi vei voiton sekä henkilökohtai-
sessa kilpailussa, että joukkuekilpailussa.
Kilpailu käytiin kaksipäiväisenä, kilpailuai-
ka oli molempina päivänä 4 tuntia. Saaris-
tomeren sukeltajien sijoitukset Mannen,
Erikan ja Vesan toimesta asettuivat hieman
puolivälin huonommalle puolelle.

Norjan vedet tarjoavat Suomen olosuh-
teisiin tottuneille sukeltajille satumaiset
olosuhteet. Sukelluskalastus on meriolo-
suhteissa laillista ja vapaata kaikkialla, ai-
noastaaan kala-altaat täytyy kiertää 100
metrin etäisyydeltä. Pinnalta voi nähdä 10
metrin syvyydessä uiskentelevan lyyrapar-
vin, ja sukeltaa perään valitsemaan suurim-

pia yksilöitä. Kampelat ovat suomalaisiin
sukulaisiinsa verrattuina jättikokoisia ja
hiekkapohjalla maatessaan loistavat useiden
metrien päähän.

Norja haastaa sukelluskalastajan myös su-
keltamaan. Pinnalla räpiköinti ei riitä, vaan
kalastajan tulisi pystyä sukeltamaan vähin-
tään15 metrin syvyyteen piiloutuen kelp-
pien ja kivien taakse odottamaan suurem-
pien lyyrien uiskentelua kalastusetäisyydel-
le.  Kilometrien uintimatka takaisin maali-
pisteeseen saattaa yllättäen vaikeutua vuo-
rovesi-ilmiön virran tehden etenemisen lä-
hes mahdottomaksi. Sääolosuhteet saattavat
muuttua neljän tunnin kilpailun aikana lä-
hes tyynestä auringonpaisteesta myrskysa-
teeseen.

Saaristomeren sukelluskalastajat ottavat
tulevalla kilpailukaudella Norjan tarjoamat
haasteet vastaan matkaamalla elokuun al-
kupuolella joukolla Kristiansundin perin-
teisiin sukelluskalastuskilpailuihin. 

Teksti: Vesa-Matti Väärä
Kuvat: Vesa-Matti Väärä ja

Manne Rantanen



Manne väijymässä kelppien seassa

Lyyran minikoko kilpailussa oli 500 grManne matkalla harjoittelemaan
kilpailua edeltävänä päivänä

Vesan lyyrat ja kampelat toisena kilpailupäivänä
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