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Puhiksen palsta
Uusi pohjamuta ilmestyy jälleen, tosin huomattavasti aikataulusta myöhässä johtuen omista kiireistäni.
Kiireet tuntuvat leimaavan toimintaammekin; seuramme jäsenistö on vääjäämättä ukkoutumassa ja akkautumassa. Nuoria aktiivisia jäseniä ei seuran toimintaan ole useista yrityksistä huolimatta saatu mukaan. Tämä
on vääjäämättä johtanut toiminnan vähentymiseen. Retkeilytoiminta ja aktiviteetit ovat keskittyneet muutamiin
tiettyihin tapahtumiin, lähinnä ulkomaan retkiin ja muutamiin luvanvaraisiin kohteisiin Saaristomerellä.
Emme kuitenkaan ole yksin. Samat ongelmat vaivaavat myös muita alueen sukellusseuroja ja talkootoimintaa ylläpitäviä yhteisöjä. Laitesukellus on ryhmätoimintaa, jossa onnistuneeseen viikonlopputapahtumaan
tarvitaan vähintään viisi sukeltajaa. Nyt valtaosa toteutuneista sukelluksista tapahtuu kolmen - neljän henkilön pienryhmissä yksittäisinä sukelluksina. Seuran kouluttamat laitesukeltajat lähtevät usein jo ensimmäisenä vuotena ulkomaan matkoille joko yksin tai pareittain, eivätkä oikein tunnu innostuvan lähiympäristön
sukelluskohteista ulkomaan kokemusten jälkeen. Syitä näihin ilmiöihin pitänee ainakin osittain hakea myös
seuratoiminnan ulkopuolelta. Yhteiskuntamme parantunut hyvinvointi ja omien etujen lisääntynyt valvominen
ovat osaltaan ajaneet seuratoiminnan perusajatuksen ahdinkoon. Omaa toimintaa tuotettaessa verrataan
siihen kulutettua aikaa työaikaan ja vertaillaan mahdollisia tuloja saavutettuihin säästöihin. Tällä ajatuksella
omien aktiviteettien tuottaminen on huomattavasti arvokkaampaa kuin kaupallisen matkanjäjestäjän matkalle osallistuminen, joissa pääsee suoraan katettuun pöytään. Aikaisemmin palveluntuottajista oli pulaa ja
matkojen kustannukset ylittivät useiden sukeltajien kipukynnyksen, joka johti oman toiminnan tuottamisen
halukkuuteen.
Kaikki tämä on johtanut seuran hankkiman kaluston seisomiseen varastotiloissa. Jopa ilmatäytöt ovat
huomattavasti vähentyneet seuran täyttöasemalla, vaikka siitä on saavutettavissa huomattavaa säästöä
kaupallisiin täyttöihin verrattuna. Toiminnan vilkastumiseen lähiympäristön sukelluskohteilla tarvittaisiin paikallisten kohteiden markkinointia ja helppoja seuran järjestämiä ”valmismatkoja”, joille voisi vain ilmoittautua
mukaan. Tämän kaltainen toiminta vaatisi vähintään yhden aktiivisen jäsenen matkoja järjestelemään. Tähän
ei kuitenkaan ole löytynyt vapaaehtoista henkilöä. Palkkion tarjoaminen menetetystä vapaa-ajasta saattaisi
lisätä tehtävän vetovoimaa mutta seuran toiminta perustuu talkoo henkeen. Samoihin ongelmiin kaatui myös
junioritoimintamme aikanaan. Olisikohan nyt, talouden laskukauden uhatessa, ajankohtaista keskustella seuramme toiminnan uusista elvyttämisstrategioista? Syyskokouksessa siihen olisi erinomainen mahdollisuus,
toivonkin mahdollisimman aktiivista osallistumista seuran toiminnasta päättäviin kevät- ja syyskokouksiin.
Paperilla kerhomme toiminta näyttää edelleen toimivalta ja talous on vakaalla pohjalla, nyt voisimme koittaa
aktivoida myös sen paikallista toimintaa.

Petri
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SUKELLUSKALASTUKSEN
Pohjoismaiden mestaruus 2007
Itämeren mestaruus 2007
7. – 8. syyskuuta 2007, Kustavi.
Saaristomeren sukeltajat ry. sekä Sukeltajaliitto ry.
järjestivät vuorossaan toiset sukelluskalastuksen
Itämeren Mestaruuskilpailut. Ensimmäiset järjestettiin vuonna 2004, Korppoossa.
Samalla Kustavissa kilpailtiin myös Pohjoismaiden
Mestaruudesta. PM kilpailuja on järjestetty jo 70luvulta alkaen.
Kutsuttuna oli koko Itämeren sukeltajakaarti. Ja
tietenkin, kun kilpaillaan mestaruus titteleistä, useat
maat lähettävät iskukykyisimmän joukkonsa mittelöimään toisiaan ja toisia maita vastaan.
Kilpaillaanhan näissä kisoissa oman maan puolesta ja myös henkilökohtaisella tasolla.
Pitkin kilpailuviikkoa tuli sukeltajia eri maista ja
aika välittömästi majoittautumisen ja muun olennaisen jälkeen lähtivät sukeltelemaan kilpailualueille.
Tutkimaan mahdollisia kalojen lymyilypaikkoja, jonne
itse kilpailussa menisi.
Järjestäjien puolesta oli kaikenmoista tohinaa ja
säätelemistä, lupien hakua, kilpailijalistojen laatimista ja aikataulujen sovittamista, ym. mutta valtaosa työstä oli tehty porukalla jo hyvissä ajoin. Joten
myös järjestäjät pääsivät nauttimaan kilpailuista.
Ensimmäistä kilpailupäivää edeltävänä iltana pidettiin kilpailukokous, jonne kaikki kilpailuun osaa
ottavat saapuivat. Käytiin läpi kilpailun ohjelma,
säännöt, mitä kalaa mahdollisesti tavattaisiin alueilta, ja virallistettiin kilpailijat sekä joukkueet, ym.
kun kaikki oli selkeästi ja varmuudella saatettu
kaikkien tietoon ja ymmärretyksi oli aika mennä vielä
viimeistelemään aamulla olevan kilpailun viimeiset
strategiat. Kaikkiaan kilpailijoita oli 31. Kuudesta
maasta.
Perjantai 7.9. aamulla klo 10:00 oli vesibussikuljetus Pleikilästä kilpailun lähtö saarelle. Märkäpuvut
päälle ja kilpailuvarustus kuntoon, aikaa oli erinomaisesti. Vielä kisajärjestäjän puolesta tervehdys ja aikataulujen ilmoitukset, sekä lähtö- ja maalialueiden
ilmoitus kisaväelle.
Lähtö tapahtui torvella töräyttämällä ja samalla
hetkellä kilpailijat säntäsivät omille teilleen.
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Tapsa

Ensimmäinen kilpailupäivä on 5 tunnin mittainen.
Turvavene päivysteli kilpailualueella, mutta mitään
hätää ei kenelläkään ollut. Maaliin tullessaan kilpailijoilla oli kohtuu mukavasti kalaa tullessaan ja
vedet olivat mukavan kirkkaat sukelluskalastukseen.
Valtaosa saaliista kehkeytyi hauista, lahnoista ja
säynävistä.
Ensimmäisen päivän osalta väliaikaiset tulokset: TOP 10
Itämeren Mestaruus 1. päivä.
Sija Kilpailija
1 Jurij Jurkov
2 Tapio Salakari
3 Vesa-Matti Väärä
4 Pertti Laakso
5 Timo Jattu
6 Jukka Levonen
7 Gregoriy Komissarov
8 Oleg Topol
9 Ilmar Kaasik
10 Tero Salin

Maa
Latvia 1
Finland 2
Finland 3
Finland
Denmark 1
Finland 1
Russia 1
Russia 1
Estonia 1
Finland 1

pist.
122
119
112
112
111
97
92
80
78
75

Pohjoismaiden mestaruus 1. päivä.
Sija Kilpailija
Maa
1 Tapio Salakari
Finland 2
2 Vesa-Matti Väärä
Finland 3
3 Pertti Laakso
Finland
4 Timo Jattu
Denmark 1
5 Jukka Levonen
Finland 1
6 Tero Salin
Finland 1
7 Matti Pyykkö
Finland 1
8 Morten Villadsen
Denmark 1
9 Jukka Rapo
Finland 2
10 Juha Siitonen
Finland 3

pist.
119
112
112
111
97
75
71
65
53
26

Pisteistä sen verran että 1 pisteen eroon riittää 100 g
kalaa. Siis 1. kilpailupäivä oli ERITTÄIN tasaväkinen
kärjen osalta.
Pisteytys kalapisteet + painopisteet = loppupisteet.
esim. 2100 g hauki antaa pisteet: 6 pist. kalapistettä + 21 painopistettä, yhteensä 27 pistettä.
Punnituksen jälkeen oli levon aika. Rankkaa ulkona
olemista ja urheilemista koko päivän tiesi sen, että
uni maittoi kaikille.
Lauantai 8.9. toinen kisapäivä. Herätys oli klo
7:00, tuhti aamiainen ja vielä pieni viimeistely ja
varusteiden tarkistus. Kilpailuaika tällä päivälle oli
neljä tuntia.
Kyyditykset kisasaareen ja ohjeiden jako kisaväelle. Viimein lähtö tööttäys ja jälleen kerran kisailijat
säntäävät omille teilleen. Meressä näkyvyys oli
aavistuksen parantunut eilisestä, mutta se ei vielä
tarkoittanut mitään. Itsekin lähdin 100 % takuuvarmalle kalapaikalle ja nooh poistuin sieltä parin tunnin
seikkailun jälkeen tyhjin käsin, alueella ei ollut kalan
kalaa. Näinkin voi käydä. Ei mitään luovuttamisesta
ei tietenkään ollut tietoakaan, vaan tavoitteena
aina on, että vähintään se yksi kala on saatava. Ja
se sieltä löytyikin avovedestä pohjakasvillisuuden
suojista noin 2 metrin syvyydestä. Varma tähtäys ja
”varma” osuma. Olin niin onnessani tästä että, oli
pakko antaa hauelle vielä pusu poskelle. Kala varmuudella kalapiikkiin kiinni ja uutta etsimään. Tovin
kuluttua sellainen löytyikin jälleen noin 2 metrin syvyydestä avonaisesta vedestä, pohjakasvillisuuden
seasta. Pahaksi onnekseni oli suoraan liukumassa
kalan yli ja siinä sitten omituisesta asennosta yri-
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tän ampua, mutta ei liu’un yli ja yritän rauhallisesti
kädellä tehdä käännöksen, mutta kala karkaa alta.
Ei lannistuta uutta etsintää, jälleen löytyy noin 15
minuutin etsinnän jälkeen hauki noin parin metrin
syvyydestä avovedestä pohjakasvillisuuden seasta.
Hauki oli kokonaisuudessaan näkösällä ja itselläni
oli suora yhteys kalaan ja tähtäsin, mitääh liipasin
ei hievahdakaan, aikaa kuluu varmasti 6 sekuntia
ja ihmettelen, että mikäs nyt, puristan lujempaa ja
liipasin painuu pohjaan ja nuoli singahtaa, mutta
niin singahti haukikin. Hyvä oli, että ei pyrstöstä
lähtenyt siivua. Siinä meni se hauki ja ei muuten
kun *tuttanut. Enempää kaloja en nähnytkään. Ja
tuo viimeisin kävi kohtuu kalliiksi, Siinä meni henk.
koht. PM hopea ja PM joukkue kulta, sekä Itämeren

mestaruus joukkue hopea sivu suun. Tuollaisella
parin kilon hauella, kun on pisteellistä arvoa noin 26
pistettä ja olisin/ olisimme tarvinneet vain 3 pistettä
kirkastaakseni mitalit.
Illalla kuitenkin palkintojen jako gaalassa maistui
nykyiset sijoitukset ja Suomi ottikin kolmoisvoiton
PM kisoissa. Suomi sai joukkueena PM kultaa ja
hopeaa, Tanska tuli pronssille. Itämeren mestaruus
taistossa Suomelle Pronssia ja Joukkue hopeaa.
Kirjoittanut: Tapio Salakari, Saaristomeren sukeltajat
Kuvat: Vesa-Matti Väärä
Lisää aiheesta:
http://www.kotikone.fi/touhula/pm2007.htm

Tässä TOP 10.
ITÄMEREN MESTARUUS henkilökohtainen
RANKING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAME
Oleg Topol
Jurij Jurkov
Pertti Laakso
Jukka Levonen
Tapio Salakari
Johan Nielsen
Timo Jattu
Tero Salin
Vesa-Matti Väärä
Kaino Keske

TEAM
Russia 1
Latvia 1
Finland
Finland 1
Finland 2
Denmark 2
Denmark 1
Finland 1
Finland 3
Estonia 1

DAY 1
points
80
122
112
97
119
0
111
75
112
57

DAY 2
points
146
66
67
47
20
132
18
47
0
43

TOTAL
points
226
188
179
144
139
132
129
122
112
100

DAY 1
points
112
97
119
0
111
75
112
53
0
71

DAY 2
points
67
47
20
132
18
47
0
46
97
DQ

TOTAL
points
179
144
139
132
129
122
112
99
97
71

POHJOISMAIDEN MESTARUUS henkilökohtainen
RANKING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAME
Pertti Laakso
Jukka Levonen
Tapio Salakari
Johan Nielsen
Timo Jattu
Tero Salin
Vesa-Matti Väärä
Jukka Rapo
Aki Nousiainen
Matti Pyykkö

TEAM
Finland
Finland 1
Finland 2
Denmark 2
Denmark 1
Finland 1
Finland 3
Finland 2
Finland 2
Finland 1

POHJOISMAIDEN MESTARUUS joukkue
Nordic Championships 2007, Team results

ITÄMEREN MESTARUUS joukkue
Baltic Sea Championships 2007, Team results

RANKING
1
2
3
4
5
6

RANKING
1
2
3
4
5
6

TEAM
Finland 1
Finland 2
Denmark 1
Finland 3
Denmark 2
Norway 1

TOTAL POINTS
337
334
214
193
144
0

TEAM
Russia 1
Finland 1
Latvia 1
Estonia 1
Denmark 1
Norway 1

Nyt aukesi Saaristomeren sukeltajille paikka sukelluskalastuksen MM-kisoihin!!!
Kisat pidetään 1.6.2008 Venezelassa isla de Mergaritalla.
Saaristomereltä
saavutuksen teki Los DaSalakari.
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TOTAL points
347
337
266
215
214
0

Yeeeaahhh!!!

Suuri hainmetsästys
…eli Saaristomeren sukeltajat hakevat paikkaansa ravintoketjussa
Lämpöiseen tekee myös sukeltajan mieli ja tästä
syystä ryhdyttiin talven pimeinä hetkinä suunnittelemaan sukellusmatkaa etelän kirkkaisiin vesiin.
Pitkään on ollut puhetta kokeilla live board sukelluskonseptia ja sellaisen järjestäminen annettiin
allekirjoittaneen hoidettavaksi. Järjestelyt sujuivat
mutkattomasti muutamalla puhelinsoitolla ja sähköpostilla pohjoismaisen sukelluskeskus Colona
Diversissa työskentelevän Kimmo Hagmanin kanssa.
Lennot hankittiin tuttuun tapaan Tjäreborilta.
Lyhyestä ilmoittautumisajasta huolimatta saimme
lähtijäkiintiön melko nopeasti täyteen ja 14 suurin
odotuksin ladattua sammakkoa kokoontui kuka
mistäkin Suomen kolkasta Seutulaan kukonlaulun
aikaan eräänä maaliskuisena aamuna. Määränpäähän oli tarkoitus viedä melkoinen arsenaali sukelluksissa tarvittavaa kalustoa. Matkaselvitysvirkailija
esittikin epäilyn, että olemmeko viemässä Egyptiin
kivikokoelmaamme.
Paahtavan aurinkoisella Hurgadan kentällä oli sukelluskeskuksen suomalainen oppaamme Tero Pusa
sovitusti meitä odottelemassa. Kallisarvoiset tavaramme lastattiin klein-bussien katolle. Tavaroiden
kiinnittäminen muutamalla köydellä sai osakseen

huolestuneita katseita, mutta ilman kalustomenetyksiä selvisimme lopulta koko reissusta.
Tarkoituksemme oli ajaa autoilla 300km etelään
Marsa Alamiin, jossa Nektarious –aluksemme meitä
odotti. Hurgada jäi taakse ja ympärillä riittää hiekkaa. Ja roskia. Alkaa reissun jännittävin vaihe kun
saamme nauttia egyptiläisestä liikennekulttuurista.
Auton mittari todennäköisesti valehteli (170km/h!),
mutta tallapohjassa joka tapauksessa ajoimme noin
kahden metrin päässä edellä ajavan auton puskurista. Kämmenet alkoivat viimeistään kostua hämärän
laskeuduttua, kun light show alkoi. Joskus valot pois,
joskus hätävilkut, lähes aina pitkät ja vasen vilkku.
Egyptiläisillä on filosiofia, että jos on samanlaiset
valot koko ajan niin silmä väsyy ja kolareita tulee...
Marsa Alamissa ei ole sen kummempaa satamaan
vaan sukellustukialukset ovat redillä, ja siirrymme tavaroinemme kumiveneellä alukseen. Nektarious on 27
metriä pitkä alus, jossa oli oppaidemme (Tero ja Bassem) lisäksi neljän hengen miehistö. Majoittauduimme kahden hengen hytteihin ja painuimme pehkuihin
keräämään voimia tulevaa sukelluspäivää varten.
Aamulla pilvetön taivas ja lämpöä 26 astetta – ei
muuta kuin aurinkorasvat esiin. Coast guard käy

Henri Hakala, Sanna Elden-Pehrsson, Harri Pehrsson, Petri Hiipakka, Juha Kuisma, Tero Pusa (opas), Risto
Vesterinen, Riitta Karjalainen, Satu Ojala
Jari Nurmi, Jouni Kuisma, Bassem (opas), Elli Kause, Jon Von Weymarn
Ilkka Järvinen, Jukka Sulku
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aluksella tekemässä tarkastuksen ja papereiden
valmistuttua pääsemme lähtemään merelle. Painovöihin muutama ylimääräinen lyijypuntti ja ensimmäiselle sukellukselle kaupungin edustalla olevalle
Gota Marsa Alaam ja Sha’ab Sharm –riutoille. Päivän
ensimmäisellä riutalla oli reissumme ainut hylky, joita
ei tosin ehditty sen kummemmin kaipaamaankaan.
Vedenlämpö 220C, näkyvyyttä tuollaiset 20metriä.
Ajoimme läpi koko seuraavan yön ja aamulla heräsimme vain 16 NM päässä Sudanin rajasta. Vuodenaikaan nähden Punainenmeri oli poikkeuksellisen
tyyni ja pääsimme sukeltamaan varsin ulkona olevalle
St Johnsin Habili Ali-riutalle. Teron mukaan edellisen
kerran hän on päässyt sukeltamaan täällä kaksi vuotta sitten. Täällä Punainenmeri näytti parhaat puolensa: kristallikirkkaat näkyvyydet, koskemattomat riutat
– eikä tietoakaan ruuhkaisista sukelluspaikoista.
Täällä riutat ovat jyrkkäreunaisia ja niiden luona saattaa olla vaarallisen voimakkaita virtauksia. Näissä
virtauksissa saalistavat myös hait ja näitä näkyikin
heti ensimmäisellä sukelluksella. Meistä alaspäin
riutan viertä ui kunnioitusta herättävän kokoisia Black
Tip Reef sharkkeja. Rinteen notkelmassa uinunut pienempi White Tip päästi ottamaan itsestään lähikuvia.
Toisella sukelluksella Habili Alille molemmat ryhmät
bongasivat parhaimmillaan kahdeksan Blue Tipin parvet. Myöhemmilläkin sukelluksilla riutan vakioasukkaiksi osoittautuneet barrakudat ja Napolean Fishit
eivät nekään antaneet meidän häiritä rauhaansa.

Paluu retkeltä…

Vaikka näillä leveysasteilla Punaisenmeren lajikirjo, näkyvyys ja koskemattomuus ovat aivan omaa
luokkaansa, oli St Johns Caves meille kaikille häkellyttävän kokemus. Täällä Punainenmeri esittäytyi
kauneimmillaan; sukeltelimme kristallinkirkkaassa
näkyvyydessä korallisokkelikossa, jossa ympärillemme tuntui kerääntyneen koko meren kaunein flora ja
fauna. En osaa sanoa mikä täältä puuttui, jotta tätä
paikkaa ei voisi kutsua vedenalaiseksi paratiisiksi.
Päivärytmi aluksella alkoi herätyksellä klo 06:00,
jonka jälkeen teimme päivän ensimmäisen sukelluksen ja vasta tämän jälkeen siirryimme aamiaispöytään. Ruoka aluksella oli moitteettoman hyvää
samoin kuin palvelu kokonaisuudessa. Jonin syntymäpäivänä kokki jopa loihti pöytään komeat kermakakut. Sukelluspäiväkirjaani kertyi 17 sukellusta ja yli
15 sukellustuntia. Sukelluspaikat, joissa vierailimme
tarjosivat varsin kattavan ja edustavan otoksen koko
Punaisestamerestä. Ehkä kaikkein mieleenpainuvin
kokemus meille oli päästä snorklaamaan eräässä laguunissa delfiiniparven sekaan. Ennakko-odotusten
mukaisesti näimme runsaasti haita, mutta liekö sillä
mitään tekemistä asian kanssa, että vesi vääristää
myös näiden kokoa normaalia isommaksi, että
emme ryhtyneet ehdoin tahdoin selvittämään kuka
loppujen lopuksi edustaa ravintoketjun huippua.
Jukka Sulku

13.13. 2013 Savonlinna

Sattuipa kerran olemaan ...porukka.
nimet, paikat, ajat, muutettu. Suojellellen yksityisyydensuojaa ja...
...reissun päätyttyä piti vene nostaa ylös vedestä..
Nooh Tero haki auton ja jyrkän venerampin takia auto jätettiin tasaiselle ja traileri kiinnitettiin vetokoukkuun hinausköydellä.
Matti siinä tokaisi: Mahtaakos tuo tuolla tavalla kestää? Johon Tero: Näin se on ennenkin noussut.
Pikkuhiljaa traileri peruutettiin veteen ja tuossa tuokiossa oli sopivilla kohdilla. Ei muuta kuin venettä trailerin päälle. Siinä Tero
peruutti, Matti ja Teppo säätelivät Sepon säestyksellä veneen traileriin ja vinssillä trailerin kyytiin.
Ei mitään kaikki OK. Ykä vielä siinä sivussa otti toisella kumiveneellä pienet tyypitykset innoissaan lähi vedessä.
Tero lähti hinaamaan traileri-venepakettia ylös. Puolessavälissä alkoi kuulua jotakin ja ei hell&#$$& solmut aukenivat... traileri-vene
paketti alkoi syöksyä kohti merta ja syvyyksiä.
Matti yritti ottaa hinausköydestä kiinni ja pitää paketin kuosissaan, mutta ei mitään tsäänssejä. Sinne se paketti valuu meren
syvyyksiin, trailerista jäi vain nostokahva näkyviin.
Siellä se sitten lillui pohjassa, muutaman metrin päässä rannasta. Porukka alkoi huitelemaan ja huutelemaan testiajolla olevalle
Ykälle, ensin ei hoksottimet Ykällä pelanneet ja kaveri oli haltioissaan ajelusta, mutta tilanteen havaittuaan Ykä saapui avuksi,
tai…. siis… täydellä kaasulla ja ei jarruista tietoakaan täysillä siinä toisen veneen kylkeen ja pänx. Moottori huutaa ja jengi rannalla
tohkeissaan. Ei siinä kummempaa, Ykä onnistuneesti sai moottorin pyörimään toiseenkin suuntaan. Siis nyt lähti vene menemään
täysillä kierroksilla pakkia. Lähellä on, että ei vene ota takalaidan kautta vettä sisälle ja tee kärryjä ja voltteja. Oli siinä menoa ja
meininkiä.
Lopuksi Ykä löytää vaihteet ja sopivan asennon kaasukahvalle ja saapuu rikospaikalle, siinä sitä sitten kyseinen porukka saavat
köydet ja liinat kiinni uudellaan vetokoukun ja trailerin väliin ja uusinta yritys. Toisella yrittämällä onnistuu hienosti.
Nooh lopussa vielä Tero, Matti, Teppo ja Seppo saivat miettimistä Ykän taidonnäytteistä venekuskina. Matti oli unohtanut naapuri
saareen tarvikkeitansa ja Ykä oli innokas hakemaan. Hetken päästä vene kulkee 50 asteen pystykulmassa ja viipottaa vasemmalta
oikealle ja samaa rataa. Ei liivejä eikä tapponarua kytkettynä. Hommahan oli ihan 100 varma, että kohta pulahtaa.... Sinne Ykä
katosi ja porukat jäi pikkasen miettimään ko. matkan onnistumista.
Nooh kaikki hyvin, Ykä palaa reissustaan tarvikkeet mukanaan.
Hhmm, tämä tarina olisi voinut olla tottakin, mutta eipä sitä aina tiedä. Se on varma, että tarina elää ja jää legendaksi, ja maistuu
aina vaan paremmalta.
Taustalla saattoi olla joku vetouisteluporukka tms... ???
Kireitä siimoja T: Pena
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April is the Cruellest Month l. Riiureisu 2007
Luulot ja todellisuus
Kun Saaristomeren Seiväsmatkailijat lähtivät
huhtikuussa 2007 kohti etelää, niin odotukset olivat korkealla. Kuka odotti näkevänsä vähäpukeisia
neitoja, kuka salskeita nuoria miehiä, halpaa viinaa,
hyvää ruokaa, arkkitehtoonisia kyldyyrielämyksiä,
ja ennen kaikkea vihreyttä ja lämmintä auringonpaistetta.
Huhtikuu on kuukausista julmin. Niinpä tälläkin
kertaa todellisuus poikkesi inan verran odotuksista:

Riian rakennuskannassa on esimerkkejä jo viime
vuosituhannen alkupuolelta. Riika lasketaan perustetun kristinuskon saapumisen myötä, kun Bremenistä saapui Väinäjoen suulle 1201 piispa Albert
paavin bullan ja kohtuullisen sotajoukon kanssa.
Edeltäjiensä kokemuksista viisastuneena (piispa
Meinhard kuoli 1196 ja hänen seuraajansa piispa
Berthold Hannoveristä seivästettiin 24.7.1198) rakennutti ensi töikseen kunnon linnoituksen ja perusti 1202 Liivinmaan eli Kalpaveljesten ritarikunnan. Riika siis lasketaan perustetun 1201.

ª Vähäpukeiset neidot osoittautuivat
talvipalttoonsa kotiin jättäneiksi suomalaisturisteiksi, jotka hillittömästi hytisten änkesivät jokaisesta tai ainakin
joka toisesta ovesta sisään lämmittelemään.

Vaihtoehtoisen teorian
mukaan Iso Khristoforos
-jätti kantoi Jeesuslapsen
joen yli, löysi luolan ja
luolasta läjäpäin kultaa,
minkä käytti kaupungin
perustamiseen. Tästä
Khristoforoksesta löytyy
näköispatsas museosta.

ª Salskeita nuoria miehiä ei omassa
porukassa ollut, enkä tiedä näkyikö niitä jääkylmän vihman läpi kaduillakaan.

Kaupungin rakennuskannan uudistumista
edesauttoi se, että Ritarikunnan ja paikkakuntalaisten sukset olivat
kuitenkin ristissä siihen
malliin, että Kalpaveljesten linna lanattiin 1297,
eikä piispakaan aivan
toimettomana ollut. Ilo
oli kuitenkin suhteellisen lyhytaikainen ja vuonna 1330
veljekset määräsivät paikkakuntalaiset vapaaehtoisiksi
rakennusmiehiksi.

ª Halba viina: Ensimmäisten halpojen
paukkujen jälkeen luonto kutsui. Vessaan päästyäni en ollut enää varma,
mitä juomassa oli ollut, koska kaikki näkyi viagran sinisenä.
ª Hyvä ruoka: “Hyvää” keitettyä maksaa sai etnisestä ravintolasta, ken sai.
ª Arkkitehtuuria: Rikotut ikkunat ammottivat tyhjinä kuin silmäkuopat pääkallossa. Ja kun lyhtytolppa valetaan
betonista, ei sivuja tarvitse silotella, jos
muottilaudoissa epätasaisuuksia onkin,
eikä ainakaan valukaukalon avonaista
yläreunaa (tolpan jalkakäytävän puoleinen sivu).

1500-luvulla
Veli venäläinen alkoi haaveilla Itämeren laivastosta.
Laivasto tarvitsee tukikohdan, mieluimmin vauraan
kaupungin ja suojaisan sataman. Hätäpäissään Kalparitarit vannoivat uskollisuutta
katoliselle Puolalle 1561 ja se
oli sen lorun loppu.

ª Viherrys ja auringonpaiste: Vihreyttä löytyi kaikista niistä paikoista, mistä
275°K lämmössä yleensäkin. Kuten märistä sukista.

Paratiisin synty
Kaupankäynti on aina ollut Riian alueella vilkasta. Kaupankäynnin edellytyksiä tehostetaan aina välillä pienellä sodankäynnillä (vrt. USAn
toiminta II rähinän jälkeen). Mikäli Tacitucseen ja
Herodotokseen on yhtään luottamista, niin kauppaakin käytiin (hunajaa, meripihkaa ja nahkoja),
aina Lähi-itää myöden. Sikäli, kun viikinkien kanssa seurustelulta ja jäsentenvälisiltä aikaa jäi. 1282
jälkeen vaurautta on tuonut mm. Hansakauppa.

Vuonna 1600
Me (eli Ruotsi) aloimme rähinöimään Puolan
kanssa Kustaa II Aadolfin johdolla. 1621 kaupunki antautui meille. 1656 oli pieniä erimielisyyksiä
veli venäläisen kanssa, mutta muuten meni hyvin:
rakennettiin kouluja ja sairaaloita, perustettiin sa-
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nomalehti, käännettiin IsoKirja paikalliselle ja Riika
oli meidän suurin kaupunkimme.

enemmän valtaa vaivojensa palkaksi kuin paikalliset olivat valmiit myöntämään. Tätä kolmen sotajoukon piirileikkiä kesti vuoteen 1921.

Venäjän vallassa

Kymmenen vuoden kuluessa Latvian elintaso
nousi Euroopan huipulle. Latvialaiset eivät kuitenkaan kestä hyviä aikoja kovinkaan pitkään, kuten
eräät muutkaan, vaan kehittävät huonot ajat tarvittaessa itse.

Ja sitten alkoi 1700-luku. 1699 Pjotr Mihailovitš
matkusti Hollannin Itä-Intian Komppanian telakalta Moskovaan. Siellä hän otti uudelleen käyttöön
nimen Pjotr Aleksejevitš Romanov. Jälkimaailma
tuntee hänet paremmin nimellä Пётр I Великий eli
Pjotr I Veliki eli Pietari Suuri. Alkoi Suuri Pohjan
Sota (1700-1721).
Pietari valtasi Riian 1710, ja koitti maaorjuuden
aika orjakauppoineen kaikkineen. Riiassa kaupunginvaltuusto ja kiltojen saksalaiset erottivat latvialaissyntyisiä virkamiehiä minkä ehtivät.
Maaorjuuden lakkautus 1817 hoidettiin luokattoman huonosti. Entiset maaorjat huomasivat olevansa työttömiä työnhakijoita, eikä silloin tunnettu ansiosidonnaista. Työpaikkahakemuksia terästettiin
useimmiten kättäpidemmällä.
Vuosisadan loppupuolella alkoi järjen valo pilkahdella. Sanomalehtiä painettiin myös latviaksi
ja ensimmäiset laulujuhlat vietettiin 1873. Tämä
kansallinen ryhtiliike näkyi myös Riiassa, ja se paisui meidän (Venäjän) kolmanneksi suurimmaksi
satamakaupungiksemme. Kivitalojen rakentaminen sallittiin myös kaupunginmuurien ulkopuolelle.
Mahdollisesti tätä päätöstä edesauttoi ko. muurin
purkaminen. Riian nykyinen ilme on pitkälti peräisin tältä ajalta.

Sekametelisoppa eli 1900-luku
Riian väestön ilme on puolestaan perua viime
vuosisadan ensimmäisen puoliskon vaihtelevista
valtiollisista keleistä. Uusi vuosisata aloitettiin Riian
700 vuotisjuhlilla. Siitä siirryttiin sujuvasti vallankumouksen pyörteisiin 1905.
Ensimmäisen maailmansodan aikana latvialaiset
sotivat Saksaa vastaan, heti
kun saivat Tsaarilta luvan perustaa armeijan (1915).
Latvia julistautui itsenäiseksi (18.10.1918) viikko Saksan
antautumisen jälkeen. Tämä
ei kuitenkaan käynyt toveri
Leninin pirtaan, joten punakone vapautti latvialaiset kapitalistisesta ikeestä jo seuraavana vuonna.
Latvialaiset käänsivät takkinsa ja kutsuivat jäljelle jääneitä kapinallisia sakemanneja avukseen. Nämä halusivat
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Niinpä vuonna 1934 Kārlis Ulmanis kaappasi vallan itselleen. Kuusi vuotta myöhemmin Isä Aurinkoinen halusi perustaa sotilastukikohdan Latviaan,
Ribbentrop-sopimuksen mukaisesti. Toisin kuin se
toinen hyviä aikoja kestämätön, hieman pohjoisempana asuva kansa, latvialaiset myöntyivät.
Pianaikaa kävi ilmi, että tukikohdan rajat kulkivat
pitkin maan rajoja. Osa väestöstä hakeutui teloituskomppanioiden eteen, osa koki kutsumuksen: “Go
east young man!” ja lähti Siperian valloitusretkelle.
Seuraavana vuonna kiikku keikahti toiseen suuntaan, kun eräs itävaltalaissyntyinen maalari tarvitsi
lebensraumia. 1944 kesään mennessä hän olikin
apuharventanut lähes kaikki vanhatestamenttilaiset ja suuren osan muistakin, ainakin kaksilahkeisista.
Ja taas kiikku keikahti. Varsin suuri osa jäljellä
olleesta väestöstä karsasti Suuren Ja Mahtavan
kansojen sulatusuunin seireenilaulua, ja äänestivät
jaloillaan. Suuntana Ruotsi ja Saksa. Lopuille myönnettiin Siperian lippuja. Vastaavasti muualta Neuvostoliitosta tuotettiin paljon työvoimaa, etenkin
Armeniasta. Venäläissyntyisiä ja/tai -peräisiä on
nykyisin vajaa kolmannes Latvian väestöstä. Riikalaisista he muodostavat selvän enemmistön.
1989 latvialaiset osallistuivat ihmisketjuun Vilnasta Tallinnaan. Persianlahdensodan varjolla Neuvostopanssarit vyöryivät Riikaan 1991. Varmaan
suojasivat sivustaa. Myöhemmin samana vuonna
kansa äänesti itsenäisyyden puolesta, mihin Neuvostoliitto suostui
Gorban peitottua Moskovassa vallankaappaajat.

Elämysmatkailu
Tunnelmaan päästiin jo Tanpereella R yanairin suosiollisella avustuksella. Matkustajat ajetaan rahtiasemalla kuin karja teurastamolla yksi
kerrallaan lahtipenkkiin, jota virallisesti turvatarkastukseksi kutsutaan.
Turvan kanssa tällä tarkastuksella ei
kyllä ole mitään tekemistä. Onneksi
henkilökunta ei (vielä) ole omaksunut
lentoyhtiöiden ja viranomaisten yleis-

tä asennetta: olet syyllinen/terroristi kunnes toisin
todistetaan.

Turistikierros

Kun kalsareissasi vihdoin pääset metallinpaljastimesta läpi, alkaa käsimatkatavaroiden karsiminen.
Kuinkahan paljon Minigripin osakkeet ovat nousseet muutaman viime vuoden aikana? Ja jos haluat
matkalaukun mukaan, se lähes tuplaa hinnan.

Hyvin nukutun yön jälkeen hotellin aamiaiselle ja
baanalle. 10 minuuttia Pēterbaznīcan kirkontornissa riitti kaikille maisemafriikeille. Museot ja ostoskeskukset ovat tuskin koskaan houkutelleet näin
tehokkaasti. Vain (Zeppelin)kauppahallien kalatiskit
jäivät lyhyelle vierailulle, ne kun aiheuttivat naisväessä inhoreaktioita.

Lentokoneessa oli maksullinen tarjoilu. Perinteinen listaus: ensin pitkä lista kaikenlaisia myyntiartikkeleita, sitten myyjä toteaa, että seuraavia tuotteita ei tänään ole saatavilla – ja luettelee kaikki
tuotteet.
Riian lentokentältä Forums hotelliin kuljimme illan pimeydessä jännittävimmällä tavalla. Otimme
taxit. Forums sijaitsee vanhankaupungin puolella
ja taxin piti lunastaa piletti puomilla. Taxik yydin
hinta pomppasi toistak ymmentä euroa. Noin 50
metrin pyrähdyksen jälkeen olimme hotellin edessä. Mehän olimme ostaneet ovelta ovelle -palvelun!
Lentokenttäbussi olisi ollut nopeampi ja maksanut
vain murto-osan taksikyydin hinnasta, mutta bussipysäkiltä hotellille olisi ollut lähes sadan metrin
matka. Aivan liikaa kapsäkkivuoremme kanssa
(minulla oli matkalaukku, muilla ei).
Pikaisen tavaroitten levittämisen jälkeen lähdim-

me metsästämään (vielä) avoinna olevaa ruokapaikkaa vanhastakaupungista. Forumissa tarjoillaan
vain aamiaista ja sitäkin ainoastaan aamulla.
Moukan tuurilla osuimme piankin Lehmuskadun
varrelle Liivin aukiolle. Nälän tuomalla rohkeudella änkesimme Steiku Haossiin. Palvelu oli ystävällistä, vaikka puolta yötä kolisteltiinkin. Ruoka tuli
kohtuuajassa ja oli hyvää. Myös nestemäiset nautintoaineet maistuivat, kunnes luonto kutsui ylläkuvatuin seurauksin.

Pietarinkirkon happimy rk y tyksen korjaamiseksi valuimme
Kaupungintalon aukion
laidalle Mustapäiden
taloon kuppilaan. Terästettyämme itsemme
matka jatkui Neuvostovallan symbolin (Latvian miehitysmuseo) ja
Latvian Kiväärimiesten
patsaan ohi kohti matkamme pääkohdetta, Riian historian ja merenkulun
museota. Museossa olisi vierähtänyt useampikin
tovi, mutta eräillä oli kiire ostoksille.
Tuomiokirkontorin läpi matka jatkui Vapaudenpatsaan kautta kanavan yli Merkeja ielalle ja etniseen
armenialaisravintolaan.Täällä päästiin tutustumaan
Latvian venäläistämisen tuloksiin käsinkosketeltavasti. Kellariravintolan seinät
ovat paikoin paljasta tiiltä, paikoin on
havaittavissa vanhaa rappausta. Seinillä
roikkuu isoja ryijyjä/mattoja ja maalauksia. Ruokalistalla on peruskansainvälistä
pöperöä, mutta myös armenialaisia perinneruokia. Palvelu oli ystävällistä, joskin lapsuksia sattuu. Hiipakan tilattua
kalaa, lähti kokki ongelle. Tunnin kuluttua
kaikki muut olivat jo syöneet, kun Hiipakalle, useamman kyselyn jälkeen, tuotiin
jotain ihan muuta kuin mitä oli alunperin
tilannut. Ruoka jäi syömättä.
Kun nälkä näin oli tavalla tai toisella karkotettu, hajaantui porukka omiin
kohteisiinsa. Sulun kehotuksesta lähdin
tutustumaan ennen neuvostovaltaa valmistuneisiin arkkitehtuurin ihmeisiin. Tarkemmin
rajaten Jugendiin.

Jugend-korttelit
Riian keskusta vanhankaupungin ulkopuolella
muodostaa varsinaisen jugendgallerian. Ainutlaatuiseksi sen tekee säilyneen jugendarkkitehtuurin
määrä. (Etsivä löytää jugendia Turustakin varsin
runsaasti. Turun jugendjäämistöön voi tutustua
mm. Rauno Lahtinen ja Hannu Laaksonen: Kävely
jugendtalojen Turussa. Turkuseura 2006. 159 s.
-kirjan avulla.) Jugendin syntyä, historiaa ja omi-
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tuisuuksia/ominaisuuksia
käydään läpi seuraavassa artikkelissa.
E lizabetes, A n t oni jas,
Strēlnieku, Vīlandes ja Alberta kaduilla jugend on hyvin
näkyvää. Perinteisen armenialaisruuan litistäessä vatsanpohjaa saapastelimme Esplanadin puiston poikki pohjoiseen. Elisabetinkatu 10a ja b
sekä 33 ovat kai kuuluisimmat jugend talot. 10a on tunnettu ikkunoistaan ja b riikinkukon molemmin puolin
pitkää naamaa näyttävistä
päistä. Vastapäätä sijaitseva
33 on, kuten 10b:kin Mihail
Eisensteinin (1867-1921)
suunnittelema. 33:n seinästä vihdoin viimein löytyi niin vähäpukeisia naisia
kuin salskeita miehiäkin.
Alberta-kadun jugendtalot
ovat kaikki Eisensteinin käsialaa. Koko katu on täynnä
yksityiskohtia. Lämpimämmällä kelillä aikaa tuhraantuisi luultavasti päiväkausia.
Neuvostovallan
jälkeen rakennuksia on onneksi jo paljon
remontoitu ja
arkkitehtuurista pääsee oikeasti nauttimaan.
Iltarientoihin lähdimme asiaankuuluvasti Äiti Latvian jalkojen juuresta Vapaudenpatsaalta. Iltaa vietimme muutamassa baarissa vanhassa kaupungissa. Muistikuvat ovat kenties hiukan
hajanaisia itse kullakin, mutta ainakin
herätimme yleistä hilpeyttä/pahennusta tanssimalla Steiku Haossin alakerran livebändin
korokkeen vieressä, keittiön oven edessä. Hyvistä yrityksistä huolimatta emme
saaneet yhtään tarjoilijaa pudottamaan tarjotintaan, saati kaatumaan.

Zeppelin
Aamiaisen jälkeen Sulku ja minä
lähdimme tutustumaan paikalliseen kauppahalliin. Se koostuu viidestä yhteen k ytketystä kaarihallista, jotka rakennettiin sata vuotta
sitten ilmalaivoja varten. Jokaises-
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sa hallissa on oma teemansa. Kalahallista meitä kovasti varoitettiin.
Hotellilta halleille päästiin kulkemalla 13. janvāran ali tunnelia pitkin, mistä oli enää kivenheitto
halleille kanavan toiselle puolelle. Halleilla jos missä pääsee näkemään tavallista kansaa toimissaan.
Latvialaisten erikoisuus on hunaja. Latvialaisten
kulinaariset huippuelämykset liittyvät eri hunajamerkkien vertailevaan maisteluun siinä, missä
ranskalaiset maistelevat viinejä.
Lihahallissa huomio kiintyi possunpäihin ja -sorkkiin, joita oli tarjolla suuria määriä. Kalahallissa löytyy kaikkea altaissa sätkivistä savustettuihin. Ainakaan minun klyyvariini ko. hallin tuoksu ei tuonut
mitään suurempia ahaa-elämyksiä. Voin k yllä kuvitella, että kesähelteillä tuoksu saattaa voimistua
mieleenpainuvaksi.
Juustohallin pilaantuneen maidon fragranssi häiritsi hetkittäin keskittymistä, muttei kuitenkaan
vienyt ruokahalua. Hallissa useampikin juustomestari valmisti tuorejuustoja, ja roiskeet luonnollisesti
tuoksuvat aikansa.
Halleilta yhytimme Sadun ja
Hiipakan. Sukkaostosten jälkeen lähdimme nelisten kaupunkia pällistelemään.

Lissä taloi
Kolusimme matkaoppaan
kehumaa Grēcinieku ielaa eli
Syntistenkujaa. Kovin menomesta, minkä löysimme, oli
Posti. Sieltä harhailevat sielumme päätyivät Tuomiokirkkoon.
Kirkon rakentaminen on aloitettu 1211 piispa Albertin toimesta. Urut olivat työn alla meidän
saapuessamme paikalle.
Yhtäkaikki istahdimme kirkon
käytävälle (penkille!) rauhoittumaan maailman myllerryksistä. Hetken huokaistuamme
aloimme tarkastella
ympäristöämme. Isojen,
värikkäiden ikkunamaalaukten läpi päässyt valo kirjosi
kirkon sisustaa. Sivulaivoissa oli mielenkiintoisia patsaita ja maalauksia. Eräs vanhimmista ja arvokkaimmista esineistä on Mustapäiden
penkki, joka on koristeltu
turbaanipäisillä maureilla.

Lähes kaikki muut penkit ja arvoesineet hävisivät
neuvostovallan aikana.
Tuomiokirkosta matka jatkui
Linnanaukolle (Pils laukums).
Meidän ohjelmaamme ei kuulunut Kalpaveljesten linnaan
(Rīgas Pils) tutustuminen.
Kaikki (Riian) valloittajat ovat
tehneet päämajansa sinne.
Paitsi me. Linnaan on museoitu Ulkomainen Taide ja Latvian
Historia, presidentin lisäksi.
Linnanaukon kulmalla löysimme pienen kellarikuppilan,
johon poikkesimme lämmittelemään. Kuppilan nimeä en saa
millään päähäni, mutta se jäi
kuitenkin mieleen ehkä miellyttävimpänä tuokiona koko
reissulla. Sisustus oli perin
kissa-aiheinen ja henkilökunta oli paitsi muodollisesti myös asiallisesti pätevää
ja ystävällistä. Tai sitten Kapteenin Toti pehmensi
pääni (vaikkei siinä costaricaa ollutkaan).
Kolme veljestä on kolmen talon ryhmä Mazā
Pils ielan varrella. Vanhin kolmikosta (17) on
1400-luvulta, keskimmäinen (19) vuodelta
1646 sisältää Latvian
Rakennustaiteen museon, ja nuorin (21) lienee
1800 luvulta.

Pulvertornin (Ruutitorni) jälkeen matka jatkui Bastionikukkulalle ja edelleen Riian kanavan yli kohti jugendkortteleita. Tällä kertaa visiteerasimme myös
Vīlandes ielalla ja sen
poikkikadulla
Vidus ielalla
(Väli?katu).
Täällä rakennukset edustavat wieniläistyylistä
eli myöhäisjugendia vrt.
Helsinskin
rautatieasema.
Paluumatkalla rohkenimme julkisiin
kulkuneuvoihin. Kahden pysäkkivälin
jälkeen löysimme itsemme Väinäjoen länsipuolelta. Jätimme kuitenkin
Jurmalan hiekkarannat väliin ja palasimme vanhaankaupunkiin kotiinlähtöä valmistelemaan.
Tulomatkasta viisastuneina(?) kannoimme käsipakaasimme ja minä matkalaukkuni vanhankaupungin ulkopuolelle ja pyydystimme taxit sieltä. Matka
lentoasemalle maksoi 10 eskoa enemmän kuin tulomatkamme. Lentomatka
Tampereelle oli taattua R yanair-laatua
eikä siitä sen enempää.

Texti ja kuvat: Merihessu

Seuraava kohde oli
Melukadulla, Trokšņu
ielalla, sijaitseva Ruotsalaisten
portti (Zviedru vārti). Se on ainoa jäljellä oleva alkuperäiseen
kaupunginmuuriin kuulunut
portti. Portinpieliin on upotettu
tykinputket. Portin yläpuolella
on pyövelin entinen asunto.
Muurin ulkopuolella entiset kasarmit pullistelevat kauppoja ja
kahviloita. Nämä 1700-luvulta
peräisin olevat rakennukset nousivat arvoon arvaamattomaan
Latvian uudelleenitsenäistymisen myötä (1991). Erityisesti
diplomaattikunta on hurahtanut
näihin lukaaleihin. Perinteinen
meripihka houkutteli meidätkin
ostoksille.

13

SS:n lyhyt oppimäärä Jugendista
Synonyymit: l’Art Nouveau (Ranska) l. Stile
Liberty (Italia) l. Modernisme (Katalonia)
Ajanjakso: 1880-Eka Iso Rähinä
Alkuinspiraatio: William Blaken
(1757-1827) maalaukset
Kuningasajatus: Kertaustyylien ja myös
elementtirakentamisen vastustaminen
Päämuodot: Arkkitehtuuri, taidekäsityöt
Media: Die Jugend -lehti 1896-1940 ,
München

Jugendin alku
Prerafaeliitit nostivat William Blaken
(1757-1827) uuteen huutoon 1800-luvun puolivälissä. Britannian Arts and Crafts -liike vaikutti tyylisuunnan kehitykseen 1880 lähtien.

sekä mm. japanilaisten 1800-luvun puupiirrosten
herkk yydestä ja pinnan jaon yksinkertaisuudesta. Samaan soppaan lisättiin kansallisromanttisia
piirteitä. Näiden keskinäinen osuus vaihteli maasta ja vuodesta toiseen.
Esim. Suomessa siirryttiin
1900-luvun puolella wiileämpään wieniläis-jugendiin, jota Helsinskin raatatieasemakin edustaa.
Jugendille ominaista on
rytmikkäästi aaltoileva ja
epäsymmetrinen muotokieli sekä luonnonläheiset

Brittein saarilta Jugend rantautui Belgiaan.
Belgiasta Suomeen Jugendin toi (englantilainen) Alfred William Finch (1854-1930).

l’Art Nouveau
Ranskassa Art Nouveaun keskuksiksina toimivat
Pariisi ja Nancy. Hector Guimardin (1867-1942) peruina Pariisissa löytyy asuinrakennuksia ja jokunen metroasema ja Henri de Toulouse-Lautrecin
(1864-1901) jäljiltä julisteita. Emile Gallé (1846-1904)
ja kumppanit “Nancyn ryhmästä” keskittyivät huonekaluihin ja taideteollisiin esineisiin.

Jugendin nimen synty
Saksassa nimen tyylille antoi Die Jugend-lehti. Pääpaikkana oli München.

Jugend Suomessa
Suomessa Jugend näk yi erityisesti
arkkitehtuurissa 1895-1915. Tunnetuin lienee Eliel Saarisen suunnittelema Helsingin rautatieasema. Muita
tunnettuja Jugend-arkkitehteja olivat
Selim A. Lindqvist, Lars Sonck ja Onni
Tarjanne. Myös Akseli Gallen-Kallela
luetaan tärkeimpiin Jugend taiteilijoihin.
Arkkitehtuurin lisäksi Jugendilla oli
suuri merkitys myös taidekäsitöissä. Viimemainitut
tosin hävitettiin Suomessa viime vuosisadan puolivälin suomettumisen tiimellyksessä.

Tuoteseloste
Jugend sai vaikutteita niin keskiajan muotokielestä kuin kansanarkkitehtuurista ja -käsityöstä,
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aiheet, kuten kasvit,
eläimet, linnut , ihmiset
ja satuolennot, ts. naturalistinen käsittely.
Ornamentiikan malleja
otettiin suoraan luonnosta ja jollei oma aika ja/
tai taito
riittänyt
niin kopioitiin
surutta
muilta.
Joka tapauksessa voluuteista (oinaansarvi) ja
acanthuksenlehvistä päästiin eroon,
kun ne korvattiin kotoisilla risuilla ja
männynkävyillä.

Merkitys
Jugendin myötä kiinnostus orgaanisiin muotoihin syveni kirjaimellisesti. Se vaikuttaa arkkitehtuurissa vielä tälläkin vuosituhannella.
Luonnon taloudellista muotokieltä
alettiin arvostamaan esteettisessäkin mielessä,
mikä näk yy rakenteiden muodoissa. Jugend-rakennukset suunniteltiin “kasvamaan” paikoilleen:
epäsäännölliset pohjakaavat, ulokkeet, ikkunajärjestelyt, maaston korkeuserojen hyväksikäyttö yms
periytyvät jugend-kaudelta.

Vuosisadanvaihteen itsenäistymispyrkimysten
kannalta Jugend oli taivaan lahja meillä Suomessa.
Nähtävästi näin myös Latviassa.

Mixi Riga?
Riiassa on koko Euroopan paras kokoelma Jugend
arkkitehtuuria. Jugendin tyylikirjo on sekin varsin
laaja. Lisäksi Riiasta löytyy runsaasti muidenkin
tyylisuuntien rakennuksia.

Jugend arkkitehtuuri Suomen Turussa
Turussa ei vielä ole onnistuttu tuhoamaan kaikkea
Jugendiin liittyvää, hyvistä yrityksistä huolimatta.
Helpoin tapa tutustua tähän jäämistöön on sopivan
kirjan hankkiminen kirjastosta tai kirjakaupasta.
Rauno Lahtinen ja Hannu Laaksonen: Kävely jugendtalojen Turussa. Turkuseura 2006. 159 s. on
kirja mistä on hyvä lähteä liikkeelle.
Ja sitten vaan kengänpohjia kuluttamaan.

Texti ja kuvat: Merihessu
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Viidenkympin villitys
eli syyskeikka Kristiansandiin 2007
Tällä reissulla “kannatti herätä” sillä nukkuminen, kuten lähes kaikki muukin oli “sukupuolivähemmistöjen hommaa”. Lisäksi opimme norjaa: kaikki mukanaolijat osaavat nyt onanoida norjaksi. Sukellustukialuksella keksiä heilutteleva kansimies (Ismo) tuntee (englanninkielisen) ammattinimikkeen
“hooker”.

Suunnistus
Lähtöpäivä oli perjantai syyskuun 7. Turusta lähdettiin kahden auton ja peräkärryn voimin. Lähtijöitä olivat
Ismo, Pekka, Sulku, Hiipakka ja Satu, Teppo Ilmanen,
Karjalainen, Matti Juntunen, Nordmanin Jari ja merihessu, joka onnekseen ehti sataman baarissa kyytiin.
Värtaniin saavuttiin aamulla aikataulun mukaisesti. Lauantaiaamuna Tukholman liikenne on varsin vähäistä, niinpä
TomTomin
ohjeiden mukainen lyhin
reitti viivyttää matkaajia
vähemmän
kuin tunnin.
Våtsjössä ahdettiin
kupu täyteen.
Ismo ei täälläkään päässyt
autokaupasta
eroon, vaan
otti ns. kylmät tyypit kuppilan takapihalla.
Norjan puolella saatiin Hiipakkakin ruokittua.
Oslon ruuhkia välttääksemme käännyimme E18:lta
etelään, Mossin lauttarantaan. Oslovuono ylitettiin
miehekkäästi keulaportti pystyssä.

Sukelluskeskus
Kristiansandin leirintäalueella meille osoitettiin käyttöön peräti kaksi huoneistoa. Saunaa ei löytynyt. Vain
suihku, keittiö, ruokahuone, olohuone, TV, pyykkitupa
ja puolenkymmentä makuuhuonetta. Joka ilta katsottiin King Kongia. Teppo oli kaukonäköisesti pakannut
ﬁllarin mukaan.
Leirintäalue vaikutti
hyvin suositulta. Molempina viikonloppuina väkeä oli kuin merenmutaa, erityisesti
lapsiperheitä ja -ryhmiä. Teletappimäki oli
kovassa käytössä.
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Täyttöasema on alueen toisella laidalla välinevaraston/pukutilojn yhteydessä. Pukista löytyy kaksi 200
barin ja yksi 300 barin ulosotto. Käyttövoimana toimii muovin vingutus. (Samanlainen pukki löytyy myös
myymälän sisältä viereisestä rakennuksesta 20 metrin
päästä.) Nurkkauksen viereisellä seinustalla on toinen
täyttöpukki nitroxia ja trimixiä varten. Happi ja Helium
ovat Norjassa luxustuotteita ja hinta sen mukainen. Kuten muuallakin Norjassa,
trimixille olisi ollut täälläkin käyttöä.
Italiasta on tulossa kokonaan uusi systeemi, kontin kokoinen paketti, joka
asennetaan aivan omaan
rakennukseensa, vain putket tulevat täyttöasemille.
Samalla automatiikkaa lisätään entisestään. Ehkä
se jopa toimii.
Nähtävästi K ristiansandin vuono on jonkin verran saastunut. Näkyvyydet olivat matalassa norjalaisittain kehnot, hötöä leijui
reippaasti ja kaikki pinnat olivat rusehtavan kerroksen
peitossa. Kaloja ja meritähtiä näkyi enemmän kuin Suomessa, mutta muuten katsottavaa oli niukanlaisesti. Rapuja oli vähän ja ne olivat pääasiassa sairaan näköisiä.

Huh hellettä
Sukellukset aloitettiin sunnuntaina kevyellä tutustumisbiolla leirintäalueen rannalla. Pintamiehet joutuivat
kestämään pilvettömältä taivaalta pläkää merta korventavaa suulperia liki 25° helteessä. Renkaan muotoista
viilennystä gluteaalialueelle toivat onneksi norjalaiset
veneilijät, joita pörräili paikan ohi yllättävän tiheään.
Yksi veneilijä pysäytti potkurinsa lipuessaan kuplien
yli.
Seinämää seurattiin vain 39 metriin. Kalliot olivat
varsin paljaita. Katsottavaa edustivat negatiivisten rinteiden lisäksi muutamat meritähdet ja ﬁsut.

Fobiaa
Toinenkin sukellus oli bio. Kohde
sijaitsee paikallisella nudistirannalla.
Rinteen taitteessa löytyi Mytilus edulis ryvästymä. Näkyvyys oli täällä alle
10 metriä. Ravut olivat huonovointisia,
eivätkä jaksaneet kunnolla edes korjata
asentoaan. Joku luolantapainen löytyi

≈100 metrin sukeltamisen jälkeen, kuolleenmiehenkäsiä sentään oli useampia ja pari kampelaakin bongattiin.
Akuuttia tai kroonista homofobiaa potevien kannattaa
jättää tämä kohde väliin.
Maanantai avattiin rinnesukelluksella. Näkyvyys oli hyvä
ja kalliot olivat edukseen. Elämää jäimme kaipaamaan. Toinen sukellus tehtiin lähempänä
satamaa Bjarte ja Kjell -kaksoishylyille. Täällä näimme vihdoin
kaloja enemmänkin.

Sääliä
Illalla päätimme lähteä
tutustumaan Kristiansandin keskustaan. Matkaan
lähdettiin Hiipakan autolla.
Leirintäalueen parkkipaikalta yhytimme pari säälittävää tapausta. Armeliaisuuttamme sulloimme
nämä humanitääristä apua
kaipaavat kulkijat peräkonttiin.
Pizzanpalojen
jälkeen
ahmimme
hieman
kyldyyriäkin.
Keskustan
rantaviivalta löyt y y pa la
historiaa
Christiansholms Festningin muodossa. Fästninki on pykätty
kasaan 1672 Fredrik III:nen toimesta. sen 5 metriset
muurit ovat suojanneet kaupunkia yhdessä tappelussa
engelsmanneja vastaan. Pyöreään torniin on väsätty
edustustilat. Tanssisali vetää vaatimattomat 600 henkeä.

Tiistaina 11.9.
Bongattiin Tom B, 1.400 tn rahtari, joka on uponnut
22.8.1958. Uppoamisen syy oli perinteinen “Captain
drunk, ship sunk”, eli ajettu päin kallioseinää, hajonnut/hajotettu kolmeen osaan. Runsaan rojumäärän lisäksi kohteella on luonnollisesti myös runsaasti kaloja;
ja M426 miinanraivaaja, jonka kohtaloksi koitui sakujen 9/11 (11.9.1944). Engelsmanniterroristit upottivat
lentokoneilla. Se tuo elävästi mieleen räjäytetyn mattolaiturin, peltisen sellaisen. Makroskooppista elämää
kohteella edustivat isolehtiset (rusko)levät sekä kalat.

Lounastauko pidettiin vanhalla Fredriksholmin linnoitussaarella. Carlon oman reseptin mukainen pesto
teki kauppansa. ADHD jahtasi odottaessa maisemanhoitajia.

Ornitologiaa
Illalla tiirailtiin tipuja eiku siis sukellettiin Dornierille. Lentovene Dornier 24, ilmeisesti upotettu 22.4.1945.
Siivet ja perä löytyivät 24 metristä, keula
kolmestakympistä. Pakettinarut liittävät
osat yhteen. Yhdessä moottorissa on vielä potkuri kiinni. Muutama vuosi sitten
koko laite oli vielä yhtenä kappaleena,
mutta joku keräilijä on ilmeisesti yrittänyt lisätä kokoelmaansa.

Vihdoinkin kunnon känni
Keskiviikkona päästiin itse asiaan. Päivän ensimmäinen sukellus tehtiin Seattlelle. Se joutui
9.4.1940 “Weserübungin” aikana
Karlsruhe-risteilijän ja norjalaisen Odderøyan
linnakkeen ristituleen. Miehistö
hylkäsi aluksen
sen sytyttyä tuleen. Palo sammui aluksen upotessa
≈13.4.1940. Hylky makaa kölillään, perä ylös taipuneena, sukellussyvyys 20-70m.
Edellisten vuosien syvien sukellusten viisastuttamina
suunnittelimme sukelluksen valmiiksi dekosukellukseksi. Varttitunnin dekoilu järkeiltiin käytännön maksimiksi. Viidenkympin villitys iski kuitenkin kaikkiin.
Sukelluksen jälkeen pidimme perusteellisen purkukeskustelun, jossa yksimielisesti totesimme, että >40m:n
syvyyksissä hylky kiemurtelee kuin ankerias, paapuuri
vaihtuu yllättäen styyrpuuriksi jne.
Toinen sukellus tehtiin jyrkässä kalliorinteessä. Täälläkin kasvoi runsaasti isolehtisiä leviä.

Upouusi hylky
Kolmas sukellus tehtiin rantasukelluksena. Tarkoitus oli etsiä shellin simpukoita, elämmehän näillä matkoilla osin keräilytaloudessa. Sulku/Karjalainen ja Hiipakka/Satu -parit
löysivät vain kivikkoa ja mutaa. Tepon kanssa bongasimme heti veteenmenossa poijun noin 4m syvyydessä.
Poimimme sen ankkurin paluumatkalla. Kiertelimme
aikamme varsin kuolleen näköistä kivikko/mutapohjaa,
kunnes aivan rinteen puolivälissä vastaan tuli PC 76455.
Tepon kanssa laskemme sen hylkybongaukseksi, vaikka
Sulku ja Ile ovatkin eri mieltä (kumpikaan heistä ei ole
käynyt ko. hylyllä, joten heidän kommenttejaan voidaan
pitää kateellisena panetteluna).

17
1
7

Koska Rellu oli katollaan jäi tarkempi mallinmääritys suorittamatta. Verotarra oli vuodelle 2007, joten kovin
kauaa se ei ole siellä virunut. Virtaavain oli paikoillaan, mutta virtalukko oli jumittunut eikä moottori käynnistynyt. Pelastin hylystä munalukon
kokoelmiani varten. Sulku kuitenkin
katsoi sen ruostuneeksi ja heitti takaisin mereen. Eräillä ei ole sitten minkäänlaista käsitystä esineiden tunnearvoista.
Kampasimpukat jäätyä löytymättä
poimimme rinteen maanpäällisestä
osasta karhunvatukoita pahimpaan
nälkään. Näin keräilytaloudella pidetään matkabudjetti kurissa. Säästyneillä
varoilla voidaan maksella vaikka parkkisakkoja.

Toinen sukellus tehtiin samalla rinteellä, kuin maanantaina. Meritähtien ja muutaman kampelan lisäksi
bongattiin vaihteeksi yksi iso ja suhteellisen terveen näköinen rapu.
Iltapäivällä selvisi, että yksi laituriin tulleista veneistä oli varastettu
muualta. Se oli hörpännyt vettä sen
verran, että uhkasi upota laituriin.
Hinasimme se hiekkarannalle.
Mika, Matti, Sulku ja Ismo innostuivat katkarapuostoksille illansuussa.

Dekoilua
13.9. aloitettiin jälleen Seattlella. Tepon
kanssa kiersimme perää eli tutkailimme
potkuriakselia, ohjaustehostimen paineilmapulloja, polyyppejä ja perähytin vessaa.
Toinen sukellus tehtiin rinteessä jälleen
simpukoita hakien. Tyhjien kuorien lisäksi löysin Varta-akun. Sitä ja sen ympärillä
hajoavaa puupaattia ihastellessa lipsahti
sukellus vaihteeksi dekoille. Porukan tarkkasilmäisimmät löysivät muutamia simpukoita.

Kanonmuseum

Jos ei pääse yli, ohi eikä läpi, mennään ali

Iltapäivällä sukellettiin kasemattiin. Aatulla oli varsin kunnianhimoiset linnoitussuunnitelmat Kristiansandissa. Sinne oli tarkoitus sijoittaa peräti neljä 38
cm (laiva)tykkiä. Kolme saatiin asennettua ja neljäs jäi
putkea vaille valmiiksi. Putki saattaa löytyä Kattegatista. Tanskan Hanstholmeniin sijoitetun vastaavan aseman kanssa oli tavoitteena tukkia Skagerrak, ainakin
melkein. Vuonna 1962 tykit 3 ja 4 sekä ykkösen palaset
romutettiin. Kakkostykin bunkkerista on tehty Kanuunamuseo, johon on lisäksi kerätty (saksalaisten) sodanaikaista kalustoa näytille ja myyntiin.

15.9. lauantaina koitti aikainen lähtö. Oslon mahdollisia ruuhkia pyrittiin taas välttämään. Horten-Moss lautan aikataulua ei saatu sovitettua matka-aikatauluun.
Kun vuonosta ei päästy yli, täytyy mennä ali. Storsandin
ja Seiersten välillä kulkee tunneli (tie 23). Tomtom herjasi jotain huonosta satelliittiyhteydestä. Loppumatka
sujui isommitta kommelluksitta.

Illalla kokattiin vähäiset kampasimpukat.

Känniin tottuu?
Perjantaina käytiin vielä kolmannen kerran Seattlella. Tällä kertaa hylyn kiemurtelu oli paremmin hallussa. Suurimmaksi syypääksi (syntymähumalan jälkeen)
paljastui jo ensimmäisellä kerralla bongaamamme kaatunut masto, joka oli rysäyttänyt brykan takaisista hyttirakennelmista katon vekille.
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Texti: Merihessu
Kuvat: Karjalainen, Nordman, Sulku, Visa ja
merihessu
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