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Puhiksen palsta

Seuran toiminnan vilkastamiseksi ajattelin ottaa esille kysymyksen seuran sisällä toimivien pienryhmien 
sukellustapahtumista. Jostain syystä vanhemmat ja nuoremmat sukeltajat eivät ole olleet samoilla retkillä. Syynä tähän 
saattavat olla kokeneempien sukeltajien valitsemat vaativammat kohteet tai nuorempien sukeltajien arkuus lyöttäytyä 
samoille retkille konkareiden kanssa. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa kauemmin lajin parissa toimineiden sukeltajien 
tiedot ja taidot eivät välity nuoremmille sukeltajille. Myöskään tiedot mukavista kohteista ja niiden saavutettavuudesta 
eivät tavoita nuorempia sukeltajia erilaisista arkistoista huolimatta. Saaristomerellä toimittaessa tällainen kahtiajako 
kokeneempien ja vähemmän aikaa lajin parissa mukana toimineiden välillä ei kuitenkaan ole toivottavaa. Useimpien 
vaativien kohteiden lähiympäristöstä löytyy helposti vähemmän vaativia kohteita ja useilla kohteilla voidaan suorittaa 
monen tasoisia sukelluksia. Mitään pakottavaa tarvetta ryhmien väliseen kuiluun ei siis saaristomeren puitteissa pitäisi 
olla ja toivoisinkin ryhmien ilmoittavan vapaista paikoista sukellusretkillään esimerkiksi seuran omien sivustojen kautta. 
Kokemusten ja tiedon välittämisen lisäksi pystyttäisiin edellä mainitulla toiminnalla aikaisempaa paremmin seuraamaan 
avovesisukellustemme kohteita ja määriä avustusten hakemiseen.

Seuran kevätmatka peruuntui pienen osallistujamäärän takia; ilmeisesti valitsemamme matka Puolaan oli kustan-
nuksiltaan liian kallis. Ensi keväänä pyrimme suuntaamaan jälleen johonkin läheisempään kohteeseen. Laitesukellustoi-
minnassa ei näytä tapahtuvan johtokunnan toivomaa räjähdysmaista kasvua, vaan retket ja ulkomaan matkat tuntuvat 
seuraavan edellisten vuosien tapaista kaavaa. Uppopalloilijat ovat osallistuneet divariin ja toiminta on jatkunut edel-
lisvuosien kaltaisena. Ainoastaan sukelluskalastajien toiminta on aktiivisessa kasvussa, siitä kiitos aktiivisille vetäjille. 
Seuran puolesta olisikin aika keskustella nuorisotoiminnan ja useampien ohjattujen retkien järjestämisestä. Seuramme 
toiminnan virkistämiseksi tarvitaan rutkasti uusia ideoita ja mahdollisuus vetäjien kulukorvauksiin. Tällä hetkellä kaikki 
seuran eri toimialueet toimivat taloudellisesti itsenäisinä osina; jokainen kuluttaa itse omaan toimintaansa kerätyt varat. 
Julkisilla avustuksilla ei tänä päivänä pystytä ylläpitämään edes seuran pakollisia hallinnollisia kuluja.

Syksyn tullessa Impivaaran uimahalli ei enää aukea yleisölle. Uimahallissa aloitetaan tämän hetken tietojen mukaan 
kauan kaivattu remontti marraskuussa, jonka arvioitu kesto on noin 20 kk. Tällä tulee olemaan huomattavia vaiku-
tuksia seuramme toimintaan. Seurat saavat käyttää uimahallia aina syyskuun loppuun asti, jonka jälkeen korvaavista 
harjoitusmahdollisuuksista ei vielä ole tietoa. Kaupungin pitäisi järjestää tiedotustilaisuus seuroille vielä ennen kesälo-
mia mahdollisista korvaavista harjoitusmahdollisuuksista. Altaita ei ole Turun alueella kovin montaa, ja sukellukseen 
soveltuvia syviä altaita vielä vähemmän. Toivon liikuntaviraston kautta löytyvän naapurikuntien uimahalleista seural-
lemme allasaikaa. Jos näin ei tapahdu, joudumme mahdollisesti ostamaan allasaikaa esim. Turun uimahallilta. Allasajan 
ostaminen edellyttää yhteistyötä seuran eri toimintaryhmien ja mahdollisesti myös alueen eri seurojen välillä. Syksyllä 
siis riittää haasteita ja tekemistä aikaisempaa enemmän sekä seuralaisille että nykyiselle johtokunnalle.     

Hyvää kesää ja turvallisia sukelluksia!

Petri

Kevätkokouskutsu!

Tervetuloa kerhomme sääntömääräiseen kevätkokoukseen Turun yliopiston luonnontieteiden talo II 
maanantaina 15.6.2009 klo 19:00. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

johtokunta
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Tarkoituksena oli tehdä ruuat ja viettää iltaa Storhyt-
tenilla, jossa oli iso oleskelutila ja tarpeeksi jääkaappitilaa 
ja ruuanvalmistus- + ruokailuastioita.

Sunnuntaina aloitettin
Sunnuntai aamuna aurinko paistoi ja tuuli oli leppoisa, 
joten laitteet kasaan ja ulkomerelle. Olof  käytti kulje-
tukseen peltivenettä, johon sopi hyvin meidän porukan 
lisäksi myös muutama ruotsalainen sukeltaja.

Ensimmäinen kohde oli Stabben, vedenalainen kal-
liovuori, jossa riitti ihan mukavasti näkyvyyttä ja nähtävää. 
Kelppimetsässä näimme turskia ja syvemmällä tasku-
rapuja, merivuokkoja, -tähtiä, olipa joku bongannut jo 
merikrotinkin. Veden lämpötila oli 14 astetta, joten palella 
ei tarvinnut!

Perjantai-iltapäivällä 12.9 kurvasimme Visan auton pi-
haan, kävimme moikkaamassa Ismoa ja parkkeerasimme 
autot hänen liikkeensä pihalle.

Vähän hirvitti tavaramäärä, kun asfaltille purettiin 
10 sukeltajan kamat ja muutama laatikko ruokaa, kaikki 
mahtui kuitenkin hienosti autoihin.

Seuraava stoppi oli Nesteen huoltoasema sataman 
lähellä, jossa treffattiin loput 3 sukeltajaa. Nyt olimme 
kaikki yhes koos eli Ilkka ja Maija, Petri ja Satu, Teppo, 
Timo, Jukka, Jarno, Petrus, Jouni, Matti, Mika, Petteri ja 
Päivi. Masa oli reissun vetäjä ja hän oli varannut laiva-
matkat, majoituspaikan ja sukellukset. Autoina oli kolme 
henkilöautoa ja pakettiauto. Vähän vatsanpohjassa tun-
tui perhosia, olihan edessä pitkä ajomatka ja aivan uusi 
kohde!

Autot laivaan ja hyttijaon jälkeen baaritiskille sekä va-
raaman à la cartesta paikat. Herkkujen jälkeen menimme 
kaikki (?) hyvissä ajoin nukkumaan, koska herätys olisi 
ennen viittä.

Aamupalapaikka oli ison puuhevosen vieressä oleva 
kahvila, ”sujuvalla” ruotsinkielellä saatiin kaikki tilattua 
jotain syötävää vaikkapa smörgås med kötbullar.

Matka jatkui ja pysähdyimme ostamaan lisää ruokaa 
ruotsin puolella Älvdalenissa.

Sitten tietysti tuli taas nälkä ja sullouduimme pienen 
kylän ainoaan(?) ravintolaan, josta sai pizzaa, pastaa ja 
kebab annoksia. No, vatsan täytettä ainakin saatiin...

Samaisen pizzerian pihalla tapahtui sitten ensim-
mäinen kalustetappioihin laskettava takaisku. Olofille 
tuliaisiksi ostettu Finlandia vodkapullo levisi asfaltille 
auton takaluukkua avatessa. No, onneksi vahinko saatiin 
korvattua toisella pullolla.

Norjan puolelle saavuttaessa alkoi huikeat maisemat. 
Aivan uskomattoman hienoja näkymiä, puroja vuorenrin-
teillä, valtavia korkeuseroja ja vuonomaisemaa.

Olimme perillä illalla kahdeksan maissa ja Olof  tuli 
tervehtimään ja näyttämään majoituspaikat. Mökki Stor-
hytteniin mahtui 7 ja päätalon kahden hengen huoneisiin 
loput. Olimme aivan meren rannalla, joten maisemat 
olivat upeat.

Syyskeikka Stromsholmeniin 12.9-20.9.2008
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Tiistaina
Midtfjordsfallet
½ tunnin ajomatkan päässä oli pieni kari, jossa rautatappi 
merkkinä. Seurasimme seinämää, joka oli osittain negatii-
vinen. Hyvä näkyvyys.
Matkalla näimme pyöriäisiä.

Rokkeplassen
Rauskupaikka oli tasaista hiekkapohjaa n. 20 metrissä. 
Näimme isoja kampeloita ja upean rauskun sekä ison 
merikrotin, jota katselimme pienen matkan päästä, koska 
sillä oli niin iso suuvärkki, että sen ulottuviin ei ehdoin 
tahdoin halunnut osua.

Toinen kohde oli Fogna, solamuodostelma kolmeen 
suuntaan, max 18 m. Paljon nähtävää.

Innokkaimat menivät vielä keskuksen rantaan yö-
sukellukselle ja kehuivat kovasti näkymiä, joten päätin 
itsekin mennä seuraavana iltana mukaan.

Maanantai aamuna puuroa massuun

ja menoksi.
Edelleen tyyntä ja poutasäätä.

Osa porukasta kävi jo kukonlaulun aikaan bongaa-
massa yli viidessäkympissä makaavan hylyn.

Olivat kovin tyytyväisen näköisiä palatessaan, joten 
hieno kohde oli ollut sekin.

Biodyykki tehtiin Hottagne nimiseen rinteeseen. 
Olin nyt Sadun parina ja seurailimme Petriä ja Jounia 
pitikin kaunista seinämää. Löysimme mm. pieniä etanoita 
ja lyyriä, jotka puikkelehtivat kelppimetsässä.

Iltapäiväsukellus tehtiin 1905 uponneeseen s/s Bea-
consfiled hylylle. Iso nelilapainen potkuri oli perässä 
tallella ja höyrypannukin oli ehjä. Hylky lepää 27-31 
metrissä hiekkapohjalla.

Yösukellus tehtiin virtasukelluksena. Olof  heitti mei-
dät sillan taakse ja lamput palamaan ja eiku menoksi. Satu, 
Petri ja Jouni menivät edellä ja Petteri ja minä seurattiin. 
Mitähän tästä tulee??? Huimaa!! Virta tempaisi meidät 
mukaan ja ohitsemme vilisi kaunista oranssia korallia. 
Pitelin hetken Petterin kädestä kiinni, kun pelkäsin, että 
hukkaan parini. Satu heitteli edellämme kuperkeikkoja ja 
Petrin ja Jounin lamppujen valotkin heiluivat siellä edes-
sämme. Kun virta rauhoittui otimme suunnan keskuksen 
laituria kohden. Näimme mm. hummerin, pienen meri- 
krotin, rasvakalan, ja kauniinta merivuokkoja.
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Iltapäivällä Olof  heitti meidät taas ulkomerelle. Kelp-
pimetsän kätköistä löytyi kapea sola, jota sukeltaja mahtui 
menemään. Olimme kelppien alla ja välillä pullo kolisi 
solan reunoihin. Paljon taskurapuja, merisiilejä, -tähtiä, 
hummeri. Hieno paikka!

Keskiviikko iltana kiipesimme keskuksen yläkertaan, 
jossa oli Olofin pubi ja ei mikä tahansa pub, vaan hienosti 
sisustettu viihtyisä paikka, jossa meitä odotti iso kasa tuo-
reita katkarapuja, vinot pinot paahtista ja majoneesia.

Syöminkien jälkeen katsottiin Ilkan selostamaa Punai-
sen Meren videoesitystä ja kolmen ruotsalaisdyykkarin 
kuvia.

Illalla mentiin porukalla virtaan. Sukellus ei ehkä ollut 
niin upea kokemus kuin ed. illalla, koska virtaus oli hei-
kompi. Mutta sitä hauskempaa veden alla oli! 13 lappua 
heilui siellä täällä ja kun lopulta nousimme laiturille, jon-
kun pari näytti kelluvan keskellä vuonoa yksikseen. No, 
Olof  kävi noukkimassa hänet veneeseen ja toi rannalle. 

Keskiviikkona
Altair
Hylky oli katkennut kahtia ja palat olivat erillään toisistaan 
ja ylösalaisin. Kävimme ensin peräpalalla katsomassa 
potkuria ja suuntasimme keulapalalle, jossa mm. iso 
hummeri.
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Dekoilua torstaina

Torstain aamusukellus tehtiin hylylle. Vaihtoehtona oli 
myös biodyykki ruotsalaisten opastamana. Kansitasolla 
vettä oli n. 39 m ja Petteri sai pohjan tuntumassa luke-
maksi 46.6 m. Menimme ensin keulaan ja kiersimme 
hylyn vastapäivään. Näkyvyyttä ja valoa riitti, näimme pari 
isoa turskaa, wc pöntön, johon Teppo tunsi pakottavaa 
tarvetta istuutua ja dekossa silakkaparven ja meduusan. 

Olof  oli mennyt hakemaan bioporukkaa veneellä, joten 
ankkuria ja köyttä ei enää keulassa ollut, siispä nousimme 
dekoilemaan vapaassa vedessä. Petterillä ja monella muul-
lakin oli dekopoijut mukana, joten nousu oli turvallista. 
Dekoa saimme Petterin kanssa aikaan max 17 minuuttia. 
Hylky oli Borghild.

Torstain ja siis koko reissun viimeinen sukellus tehtiin 
matalaan solaan, jossa saimme luvan kerätä kampasim-
pukoita ja harppunoida kalaa. Näimme muutamia pieniä 
merikrotteja, yhtä Masa yritti saada epätoivoisesti liik-
keelle (tuloksetta), paljon taskurapuja ja kaunista korallia. 
Saaliiksi nostettiin veneeseen Jarnon harppunoima iso 
kampela ja valtavan määrä simpukkaa, jotka Jukka, Jouni 
ja Jarno paistoivat meille iltapalaksi. HYVÄÄ oli!!

Perjantaina heräsimme pirteinä kello kolmen aikaan. 
Vettä sateli ja oli alkanut tuulla. Autot oli pakattu jo ed. 
illalla, joten pääsimme matkaan neljän maissa. Petteri 
ajoi Ilkan autoa ja muut seurasivat perässä. Pienten 
alkuvaikeuksien jälkeen (valoshow ja merkitsemätön 
ylimääräinen liikenneympyrä), matka alkoi taas taittua 
ja kun aamu valkeni, näimme taas huikaisevia näkymiä; 
lampaiden täplittämiä peltoja, vuoria, puroja ja ruskan 
kirjavoittamia metsiä. Tankkaustaukojen, aamupalatauon 
ja markettikäynnin lisäksi ei paljon pysähdelty ja olimme-
kin hyvissä ajoin Siljan autojonossa, jossa nautittiin loput 
kampasimpukat.

Sitten hyttiin ja Pianobaariin nauttimaan aperitiivit. 
Ostosten jälkeen olikin jo kurniva nälkä ja söimme À la 
cartessa pippuripihvit kermaperunoiden ja viinin kera.

Jaksoimme vielä katsoa yökerhossa Show-esitystä, 
mutta sitten oltiinkin kaikki aika puhki, joten eikun unta 
nassuun.

Seiskalta kotisatamassa. Käytiin vielä Nesteellä tankilla 
ja aamukahvilla. Siten Visa-auton pihalle purkamaan 
autoja. Saldona saimme kasaan parhaimmillaan 13 su-
kellusta/dyykkari, osalla porukkaa vatsanväänteet + 
oksentelu, kuumeilu kurkkukipu ja selkävaivat haittasivat 
sukeltamista. Kalustemenetyksenä tällä kertaa oli yksi 
va-videokamera. Lisäksi tahtia hidastivat yksi päävamma, 
yksi vaikkukorva ja vuotavat puvut.
Mutta muuten: OLIPA HYVÄ REISSU!

Kiitokset kaikille mukana olijoille
ja Masalla järjestelyistä!

-päivi- 

Olof  ja Jouni
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Muita mukana olleita maita oli Norja, Ruotsi, Viro, Indo-
nesia, Ranska, Islanti, Espanja, Egypti, Thaimaa, Belgia, 
Intia sekä Faroe Island.

Yöllisen sukelluksen siivittämänä sukelluskalastajat tähyi-
livät, josko olisi kalaa tarjolla kotiin vietäväksi. Ainoastaan 
yksi mehukas made oli saaliina.

Ja koko sukellustapahtuman kruunasi After dive kakku. 
(löytyy kuvasta alhaalta keskeltä)
Jota mekin pääsimme herkuttelemaan. 

Diver´s night tapahtuma toivon mukaan saa tulevina 
vuosina sankoin joukoin Saaristomeren sukeltajia.
Paikka on sama, Lillmälön lauttaranta, Nauvo, mutta 
ajankohta vielä auki, seurailkaa ilmoittelua.

Iso KIITOS toimintaan osallistuneille!
 

Tapio Salakari

Tässäpä vielä kuvaa ideoijasta:
 
Tone Svee Dahl

Saaristomeren sukeltajat ottivat osaa maailmanennä-
tyksen tekoon ja olivat edistämässä maailman laajuista 
tiedottamista.

Yösukellustapahtuman tavoitteena on kasvattaa sukellus-
harrastuksen tunnettuutta, yhdistää sukeltajia eri maista 
sekä osoittaa kuinka jännittävä ja sosiaalinen harrastus 
sukeltaminen on – vuoden ja vuorokauden ympäri.

Tapahtuman nimenä oli Diver´s Night 2008. Alkujaan 
vuonna 2005 Norjalainen sukeltaja Tone Svee Dahl, ideoi 
tällaisen vuotuisen tapahtuman.
Ja osanottaja määrä onkin vuosi vuodelta kasvanut. 
Vuoden 2008 Diver´s night tapahtuma järjestettiin 
4.12.2008, ja itse H-hetki oli klo 20:08.

Saaristomeren sukeltajista mukana oli laitesukeltajia, sekä 
sukelluskalastajia, 7 hengen voimin.

Kaikkiaan tapahtumaan rekisteröityjä sukeltajia oli yhtä 
aikaa veden alla klo 20:08 2183 sukeltajaa. Ja tuolla mää-
rällä tulikin maailmanennätys.

Kaikkiaan tapahtumaan otti osaa 13 maata, ja näissä oli 
yhteensä 173 eri sukelluspaikkaa. 
Suomesta mukana oli 443 sukeltajaa, 35 eri sukelluskoh-
teessa.

DIVEŔ S NIGHT 2008
www.diversnight.com
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Isla De Margarita, 
Venezuela.
XXVI Campeonato 
mundial de pezca 
submarina

Suomi sai kutsun osallis-
tua kisaan vain 1 kuukau-
si ennen kilpailua, joten 
isolla innokkuudella jou-
kot kokoon ja sopimaan 
miten toteutetaan lunas-
tettu MM paikka.

Maajoukkuepaikan lunastivat vuoden 2007 ranking 
tilastojen perusteella: 
Jukka Levonen, Raumanmeren sukelluskerho 
Tapio Salakari, Saaristomeren sukeltajat ry.
Pertti Laakso, Raumanmeren sukelluskerho
Jukka Rapo, Team Kampela
Varapaikalla Vesa-Matti Väärä, Saaristomeren sukeltajat

26. Sukelluskalastuksen

MM kilpailut

20. – 26.10. 2008 

Aikaa ei todellakaan ollut tuhlattavaksi, ilmoittau-
tumiset, lisenssit, lento- sekä majoitusvaraukset, lento-
yhtiölle ilmoitukset harppuuna ym. varusteistamme. Ja 
mikä erittäin tärkeää, kysellä sponsoreita. Mutta tiukasta 
aikataulutuksesta huolimatta, saimme tehtyä pakolliset 
toimenpiteet.

Tuleviin EM kilpailuihin lokakuussa 2009 on jo aloi-
tettu, joten tässä iso ero valmistautumiseen.

Matkustaminen Suomesta omatoimimatkana kilpai-
lusaareen otti aikas koville ja ajallisestikin saimme 
kulutettua 36 tuntia. HUH HUH Helsingistä koneella, 
Pariisiin, Pariisista Caracasiin, Caracasin lentokentällä 
odottikin isot yllätykset, kaikki koneen ruumassa olleet 
varusteemme olivat jääneen Pariisiin. HIENOA. Toisena 
upeana kokemuksena oli Venezuelalainen ystävällisyys 
gringoja kohtaan lentokentällä. Meillä ei ensin ollut 
paikallista valuuttaa (bolivar), joten emme voineet ostaa 
lentolippuja Caracasista Margaritan saarelle. Kun saimme 
vaihdettua dollarit bolivareiksi, ei ollutkaan lentoyhtiöllä 
lippuja, joten paikallinen katukaupustelijamyyntitykki tuli 
avittamaan, että hän pystyy järjestämään liput meille, noh 
tietenkin extra hintaan. Emme suostuneet, vaan otimme 
taksin ja ajoimme 6 tuntia Puerto la cruziin, josta edelleen 
lautalla, joka lähti 02:00 yöllä, kohti Margaritaa.

Saarella oli melko pelkistettyä ja karua, elintaso ei ko-
vin häävi ole. Pääsimme hienosti kuitenkin tutustumaan 
kokolailla saaren elämään paikallisten asukkaiden kanssa.
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Ilmasto ja meri olivat todella lämpimät, hämmennystä 
aiheutti suuresti veden lämpötila, kauttaaltaan 27oC. Jopa 
3 mm puku oli liikaa. 

Hauentapaisia barracudia metsästettäessä löytyi mo-
nen moista kalaa, suurinta kalaa edusti 12,3 kg tarpoon, 
joka näyttää jätti kokoiselta silakalta. Ihmetystä aiheuttivat 
myös papukaijakalat, nuo merten panssarivaunut. Kala ei 
oikein ollut moksiskaan, vaikka väkivahvalla harppuunal-
la ampuu kylkeen. Vain yksi suomu irtoaa ja kala jatkaa 
matkaansa, kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Noh, 
riittävän läheltä kun pääsee ampumaan, niin joskus on 
onnikin myötä.

Paikalliset avustajamme olivat enemmän kuin innois-
saan ampumistamme kaloista, jotka lahjoitimme heille. 
Hymy oli herkässä niin paikallisilla, kuin kaloillakin.

Mahtava reissu, josta ei olisi ollut poissa, mistään 
hinnasta. Tärkeää kokemusta saimme roppakaupalla, 
ja selvästi maailman meininki on se, että elektroniikkaa 
tarvitaan merelle.

Liki kaikilla MM kisaajilla oli GPS sekä kaikuluotai-
men veneessään ja monilla oli vielä omat apumiehetkin 
mukana. Vaatii siis isoja uhrauksia ajallisesti sekä talou-
dellisesti menestyä maailman huippujen parissa.

Kiitos kaikille tukijoillemme. Ja iso kiitos toiminnassa 
mukana olleille, niin fyysisesti, kuin henkisestikin.

Terveisin 
MM 2008 maajoukkue jengi
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"JÄSENVOORUMI"

Aloitamme uuden palstan, jossa kerrotaan aina yhdestä seuramme jäsenestä. 

Ensimmäisenä kauan ja monessa mukana ollut merihessu

PERUSTIEDOT 

nimi: Heikki Merimaa

Syntymävuosi: 1958

Syntymäpaikka: Tyks

Horoskooppi: scorpiooni

Ammatti: Eläinlääkäri

Perhe: Neljä lasta,

kolme tyttöä ja poika, kaikki samasta yhdistel-

mästä. Kurssin käyneitä tähän mennessä kaksi.

Seuraan liittymisvuosi: 90-luvun alussa

SUKELLUS

Sukelluslisenssit: Cmas M2,

Naui instructor, Nitrox Diver TDI

Sukelluskokemus/

Sukellusten määrä: 300h/500kpl

Aloitit sukeltamaan milloin ja miksi? Alle kouluikäisenä en jaksanut pysytellä pinnal-

la, joten taitoin matkaa sukeltaen, pintaan nousin vain hengittämään. Laitesukellus-

kurssin kävin -76 ja -86. Ekalla kerralla jäi märkäpuku ostamatta ja sen myötä avovesi-

sukelluksetkin. 

Ai miksi? Eka kerta lähti Cousteaun ja Hans Hassin filmien ja kirjojen innoittamana. Toi-

sella kertaa yks nätti flikka pyys.

Mikä on Suomen vesillä mieluisin paikka sukeltaa ja miksi? Hankala sanoa. Pää on 

niin emmentaalia, että joka paikka tuntuu aina uudelta. Eri asia kaiketi olisi jos sukel-

taisi useita kymmeniä tunteja vuodessa. Parhaat kohteet ovat aina yhdistelmästä: hyvät 

kaverit, siedettävä keli, kohtuullinen näkyvyys, jotain katsottavaa, suht niukka sähläily.

Entäs ulkomailla? Kaukomailla olen ehtinyt sukeltamaan vain kertaalleen (Hurghada) 

joten se on jäänyt mieleen, erityisesti Thistlegorm. Mutta mieluisin, hmmm… ehkä Nar-

vik. Paljon kohteita ihan satama-altaassa, myös bioina. Mahtavat maisemat pinnalla (Mah-

tavat hinnat Vinbolagetissa). Loistava porukka!
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Mitä muita harrastuksia sinulla on? Vuosien varrella on pelattu pingistä ja uppopal-

loa, käyty punttisalilla ja välillä vaan juostu koiran kanssa kusella, tai ilman koiraa. 

Hiukan on tehty taittohommia ja muuta (tietokonepohjaista)mainosta, joitakin tietokan-

tavirityksiä. Lisäksi on räiskitty kameralla ja välillä väännetty tekstiä mm. Pohjamutaan 

lähinnä sukellussattumuksista. Skittaakin on välillä rämpytetty.

Miten ystäväsi kuvailisivat sinua? MYÖHÄSSÄ! salikalsarit, muovikassimies, kuski???????

Jos olisit eläin, niin mikä, miksi? kilpikonna? Orca?

Viimeksi lukemasi kirja? Menossa on "Hitchhiker's guide to the Galaxy"

Elämän motto? Asialliset asiat hoidetaan, muuten ollaan kuin ellun kanat.

Missä asioissa olet hyvä / pitäisi vielä kehittyä? Selityksistä vastaa Oy Suomen Selitys-

toimisto - Finsk Förklaring AB - Finnishing Explanations Ltd, ylimääräisen alihanslanka-

rin apupojan varamiehen sijainen Merihessu.

Aikataulut tuppaavat pettämään. Toisaalta kesätyöpaikkani nöösipoikana vakinaistettiin 

syyskuussa ja olen just muuttanu pois kotto! Nämä ovat ymmärtääkseni normaaleja ai-

kuistumisen merkkejä.

Kehittymisvaraa on varmasti joka asiassa ja kiinnostuksen kohteita ihan liikaa. Katso-

taan tilannetta uudelleen parinsadan vuoden kuluttua.
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Cavern kurssilla Mexicossa
Kävimme testaamassa Mexicon vedet ja kun sielläpäin 
oleilee oli ihan pakko käydä myös Cenoteissa eli makean 
veden kaivoissa, jotka olivat Maya intiaaneille pyhiä paik-
koja ja joihin he myös uhrasivat ihmisuhreja.

Suoritimme cenoteissa myös luolasukelluksen ensim-
mäisen kurssin = cavern diver. Kurssin suorittaja voi 
sukeltaa luolassa, joihin vielä päivän valon pieni kajo yltää 
ja syvyys on alle 30 metriä sekä matka pintaan alle 60 m. 
Kurssi kestää 3 päivää ja siihen mahtuu teorian ja kokeen 
lisäksi paljon treeniä pinnan alla.

Aluksi harjoittelimme potkutekniikoita; luolasukelta-
jan on osattava hallita noste ja potkia sammakkoa sekä 
muutamaa muuta potkutekniikkaa, jotka eivät nostata 
lietettä pohjasta. Sukeltajan tulee myös kunnioittaa luo-
laston upeita tippukiviä ym. luonnon muovaamia ihmeel-
lisen kauniita muotoja.

Ilman jako, reelin veto, sokkona opasnarua seuraa-
minen, opasnarun etsiminen sokkona sekä kadonneen 
parin etsintä tulivat myös tutuiksi. Varusteiden tarkastus 
ja safety trill aloittivat aina sukelluksen ja viimeiset sukel-
lukset teimme ryhmänä kouluttajan seuratessa sivulta ja 
pintaan tullessamme saimme kuulla mikä meni oikein ja 
missä voimme vielä hioa taitojamme.

Vaikka cenotet ovatkin ainutlaatuisia ja sukelsimme 
pääasiassa niissä, kävimme katsomassa kuitenkin Cozu-
melin saaren puolella olevalla maailman toiseksi pisim-
mällä riutalla merenalaista maailmaa. Ja kyllä kannatti: 
vesi oli mahtavan kirkasta, yli 40 metriä, tosin virtaukset 
olivat voimakkaat. Teimme myös yhden hylkysukelluksen 
sota-alukseen, joka oli upotettu sukeltajia varten.

Vaikka itse en välttämättä jatkaisikaan luolakursseja 
eteenpäin, sain paljon hyödyllisiä neuvoja ja itsevarmuut-
takin hitusen lisää avovesisukelluksia ajatellen. 

Avolouhoksissa on ainakin tarkoitus harjoitella reelin 
vetoa ja ilman jakoa on jokaisen sukeltajan hyvä joskus 
harjoitella. Potkutekniikkaa aioin myös hioa, ehkäpä joku 
päivä opin sen peruutuksenkin.

-päivi-
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Olin ensimmäisen kerran lukenut artikkelin Trukista 
ja sen hylkykohteista muistaakseni vuonna 1997 jostain 
kotimaisesta tieteen yleisjulkaisusta. Innokkaana hyl-
kysukeltajana ajattelin silloin, että tuonne on joskus isona 
lähdettävä…

Nasta painettiin Ismon kanssa viimein almanakkaan 
helmikuussa 2008 useiden vuosien haaveilujen ja mei-
naamisien jälkeen. Alle viikossa saimme neljä muuta 
sukeltajaa sitoutumaan projektiin. 

Neljästä kuuteen sukeltajan porukka on varmasti op-
timaalisin ryhmäkoko tämän laajuisessa reppumatkassa. 
Koko sakki mahtuu tarvittaessa yhteen autoon. Kaikki 
terveydelliset ja teknisetkin tosiseikat huomioiden, yli-
määräinen ‘säätäminen’ saadaan näin pidettyä tarvittaessa 
paremmin hallinnassa. Kuukausi yhdessä on kuitenkin 
pitkä aika ja kaikkea mahdollista voi tekeville sattua. 
Etukäteisvalmistelut ja järjestelyt lentoineen, vaihtoineen 
ja majoituksineen ovat aavistuksen työläämmät esim. 
Egyptin reissuun verrattuna. 

Matkustaminen oli vaivatonta kun varsinainen suun-
nitelma lopulta toimii myös käytännössä. Kotoa ensin 
Turun kentälle kymmenessä minuutissa ja sieltä lento 
Helsingin kautta Tokioon ja sieltä jatkoyhteys Guam:iin. 

Lentämistä ja lentokenttäelämää saatiin koko rahalla 
24h. Muutama yö oli aikaa elpyä Guamin lämmössä 8h 
aikaerosta. Guam sijaitsee noin 3.5 tunnin lennon päässä 
kaakkoon Tokiosta aivan Mariaanien haudan pohjoispuo-
lella. Matkamme jatkui Guamista Continental Airline:silla 
vielä 1.5h lisää kaakkoon Wenon saarelle Truk-atollille.

“Kauas on pitkä 
matka” kuuluu 
tuttu sanonta ja 
niin oli tänne-
kin (E151°50’ 
N7°25’). Vähän 
oli sama tunne 
kuin Hankoon 
mennessä, ky-
seessä ei ole 
siis mikään var-

sinainen läpikulkupaikka, vaan tänne pitää tulla. Siihen ne 
yhtäläisyydet sitten loppuivat. Vuosittain tässä Mikrone-
sian Karoliinien saaristoon kuuluvassa saaressa käy aino-
astaan noin 5000 turistia, joista noin 3500 on sukeltajia 
ja loput pääsääntöisesti lähetyssaarnaajia. 

Näkymä Wenon itäkärjessä olevalta majakalta luoteeseen

Diving Expedition - Micronesia 

Team -logo

Suunnitelman raamit olivat seuraavat. Lähdetään jouluna 2008 kuukaudeksi Mikronesiaan sukeltamaan. Pääkoh-
teemme olisi Truk- atollin tuhottu japanilaislaivasto (Operation Hailstone 1944) ja olisimme paikan päällä 16 päivää. 
Palatessa olisimme vielä yhdeksän päivää Guamilla.
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Atolli nousee Tyynenmeren pohjasta noin 3000m sy-
vyydestä. Saaria atollissa on kaikkiaan reilut 120 ja niistä 
korkeimman huippu nousee 440m korkeuteen. Syvyys 
vaihtelee noin 20-70m välillä kun ollaan pois rantojen 
tuntumasta. Saarilla on tiukka yksityisomistus ja rantau-
tumisiin pitää aina olla omistajan lupa.

Tässä vaiheessa on syytä jo kertoa, että kyseessä ei ole 
mikään lomaparatiisi ei- sukeltaville perheenjäsenille. Mi-
tään kauniita hiekkarantoja palmuineen ei juurikaan ole ja 
auton romut ja muu törky on siroteltuna tien molemmin 
puolin rantaviivaa unohtamatta. Työttömyys ja köyhyys 

on silmiinpistävää: Wenon saarella ihmiset asuvat vaati-
mattomasti ja aaltopeltiä on käytetty runsaasti. Pääkatu 
on kuin sodan jäljiltä täynnä monttuja ja vettä niissä.

Paikalliset ihmiset ovat kaikesta huolimatta erittäin 
ystävällisiä ja iloisia ja suomalainen ryhmämme herätti 
heissä paljon uteliaisuutta ja kysymyksiä. 

Trukin Sukelluskohteet
Wenon etelä-puolella ovat lähes kaikki kohteet. Neljäs 
laivasto on upotettuna Tonowasin (Duplon) kaakkois-
puolella, korjauslaivasto on Tonowasin länsipuolen ja 
Fefanin itärannan välisellä vesialueella. Lentokoneet ovat 
Eten saaren länsi-luoteiskulmassa, sekä kuudeslaivasto 
on Umanin länsipuolella. Laivan hylkyjä on kaikkiaan 
noin 40.

L  &T+ Kuusakoskella olisi töitä saarella

Väsymätön geokätköilijä on selvästi pettynyt, kun tätä rastia ei 
löytynyt Wenon etelä kärjessä

Sanna jutustelee Tonowasin rouvien kanssa

Hylkykartta

Truk Stop Hotel
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Koska vesi on ”läpilämmintä” 28- asteista, 3-5mm 
sukelluspuku on varmasti riittävä. Suosittelemme kui-
tenkin koko pukua, ettei hylyissä turhaan revi itseään 
verille. Merisiilejä hylyissä oli hämmästyttävän vähän ja 
vain yksittäinen kivikala nähtiin. Hanskat puoltavat myös 
paikkansa. Halutessaan voi tietenkin kokeilla sukeltamista 
myös ”richardpyle” –tyyliin kauluspaidassa ja shortseissa, 
toimii se niinkin

Yksi asia vielä ennen kuin aloitamme sukellukset. Len-
tokentällä oli seuraava ilmoitus. Mikäli matkatavaroiden 
joukosta löytyy hylyistä peräisin olevia matkamuistoja 
joutuu maksamaan muodollisen $20000 sakon. Muisti 
toimi meillä kaikilla loistavasti koko matkan ajan.

Weight Check
Jos punaisella merellä tai muilla vastaavilla runsaammin 
kansoitetuilla sukellussaiteilla on totuttu siihen, että en-
simmäinen orientoiva sukellus tehdään matalla riutalla 
klovni-kaloja katsellen, niin täällä oli asiaan toinen lähes-
tymistapa. Talkoisiin ryhdyttiin saman tien, koska hylyt 
ovat lähempänä kuin riutat klovni-kaloineen. Ensimmäi-
nen sukelluksemme oli 132 metriä pitkään matkustaja- 
rahtilaiva Fujikawa maruun, jossa teimme ns. ” weight 
check” –sukelluksen (Maru tarkoittaa rahtilaivaa). Alus 
lepää noin 30m syvyydessä kölillään. Ruumissa on rahtina 
mm. Mitsubishi Zeroja ja ammuksia. Aluksen kannelle oli 
myöhemmin tuotu myös muistolaatta. 

Spontaani ajatus, joka kävi hiljaa mielessäni heti su-
kelluksen jälkeen: jos ensimmäinen alus oli kuin Thistle-
gorm tai Rosalie Moeller Punaisella merellä, niin mitähän 
kaikkea tulevat viikot tuovat tullessaan. Narvik on ollut 
aikaisemmin riittoisin kokemus hylkyjen määrässä. 

Kukin sukeltamamme hylky valokuvineen täältä olisi 
tosiasiassa yhden pienen artikkelin väärtti.

Oheessa on lista hylyistä joissa sukelsimme:
-      Fujikawa maru, pit. 132m (1938), syvyys noin 30m (am-

muksia, lentokoneita)

-    Fumitsuki Destroyer pit. 98m (1926), syvyys noin 40m
-  Shinkoku maru 152m (1940), syvyys noin 40m (tankkeri, 

joka toimi sairaalalaivana)
-  Nippo Maru 107 m (1936) syvyys + 50m (kuorma-

autoja, tankkeja)
-  Kiyuzumi maru 87m (1934) syvyys noin 30m (propelin-

lapoja, tynnyreitä)
-  Yamagiri maru 134m (1938) syvyys 30-40m, (Taistelu-

kärkiä)
-  Heian maru 155m (1930), submarine tender syvyys + 

30m (torpedoita, periskooppeja, astioita)
-  Hoki maru 138m (1921) syvyys + 50m (kuorma-autoja, 

puskutraktoreita)
-  Sakisan maru 113m (alkup. tuntematon) syvyys 20-30m 

(kymmeniä tuhansia kiväärikaliberin ammuksia)
-  San Francisco maru 117m (1919), syvyys noin 60m 

(panssarivaunuja, kuorma-autoja)
-  Patrol boat -34 91m (1919) syvyys 15m
-  Aikoku maru 150m, syvyys +60m (muistomerkki)
-  Rio de Janeiro maru 140m (1930), syvyys 30-40m (ruu-

mallinen viinipulloja)
-  I-169 sukellusvene, osallistui mm Pearl Harborin hyök-

käykseen, syvyys +40m
-  Kensho maru 116m, syvyys noin 40m 
-  Seiko maru 120m syvyys noin 40-50m (ruumat olivat 

tyhjät)
-  Hoyo maru 145m (1936), tankkeri, syvyys noin 30m
-  The Tug, hinaaja pit.35m syvyys noin 15m
-  Momokawa maru 108m (1940), syvyys 40-50m (puuta-

varaa)
-  Gosei maru 86m,syvyys noin 30m (torpedoita)
-  Pugh (Ferdinand Marcosin hallinnon hämäräperäinen 

salakuljetus/jäähdytyslaiva), 15m
-  Unkai maru 101m (1905, UK) syvyys noin 40m (kaasu-

naamareita, kengän pohjia)
-  Hanakawa maru 112m (1942), polttoainetynnyreitä, 

syvyys 30m

Lentokoneet:

-  Zero fighter, Mitsubishi A6M syvyys 9m
-  ”Betty Bomber”, Mitsubishi G4M3, syvyys 20m
-  “Flying boat Emily” Kawanishi H8K syvyys 16m

”Divers’ breakfast menu”

Ismo-tyyppistä kalakiusaamista Fujikawamarulla
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Suositeltava lähdeteos Operation Hailstonesta kiinnos-
tuneille on ”World War II wrecks of  the Truk Lagoon”: 
Dan E. Bailey. Kirja on perusteellisuudessaan esimerkil-
linen (huom. kaikki päättötyötään tekevät:). Taistelut ja 
tapahtumat ovat kuvattu lähes hylsyn tarkkuudella. 

”Get Wrecked!”
Ryhmämme teki näiden 16 päivän aikana kaikkiaan 173 
sukellusta. Sukeltamiemme laivojen rungot ovat yh-
teenlaskettuna yli 2.5km! Sukelsimme lähes kaikki hylyt, 
mitkä ovat vielä ilmalla tehtävissä ja kaikki ennakkoon 
suunnitellut sukellukset tulivat määrällisesti tehtyä. Kun 
kohteet ovat upeita ja olosuhteet sukeltamiseen varsin 
suotuisat on syytä kuitenkin muistaa, että vedessä pätevät 
samat lainalaisuudet kuin pimeällä ”s/s Eiralla”. Suurin 
osa kohteista on syvyytensä puolesta vaativia ja teimme 
itsellemme heti alussa selväksi, että sukeltajan taudin 
hankkiminen täällä ei vaadi paljoakaan osaamista. Päin-
vastoin järki ja maltti ovat nyt poikaa ja jokainen meistä 
on viime kädessä itse vastuussa tekemisistään. 

Ryhmäpäätöksellä käytimme kaikilla sukelluksilla pel-
kästään ilmaa, kuten oppaammekin Noah. Sukellussyvyy-
det oli tässä päätöksessä selkein tekijä.

$12 lisähinnasta nitrox täytöt ovat täällä kuitenkin 
mahdollisia. Väsymys oli arvatenkin luonamme aina 
iltaisin ja päättelimme sen johtuvan juuri näistä toistu-
vista ilmasukelluksista verrattuna vastaaviin kokemuksiin 
nitroksista.

Teimme päivittäin dekompressio-sukelluksia ja meil-
lä oli tapana tehdä ylimääräisiä deep-stop:ja alkaen 20 
metristä noin 3-5m välein aina tietokoneen ilmoittamaan 
deko-syvyyteen asti. Käytettävissä oli 11l ja 15l single 
pullot. Tuplakympit oli saatavilla lisähintaan.

Teimme upeita sukelluksia useimpien laivojen kone-
huoneisiin, komentosiltoihin ja muihin miehistötiloihin. 
Wings-liivit tuplineen olivat toisinaan ’show-stopper’ 
olla menemättä kaikkiin oppaamme viemiin reitteihin. 
Tällainen oli mm. Nippo marun konehuone, jonne men-
tiin 47m syvällä olevasta torpedoaukon läheisyydessä 
olevasta repeämästä. Tällöin käsimerkein sovittiin kuka 
menee minnekin. Myös Hanakawa marun konehuoneen 

ulostulo höyrysäiliön ja laivan rungon välistä ei ollut 
mitenkään tilava, vaikka kierros tulikin tehtyä. Tämä oli 
ainoa hylky, jossa näkyvyys sisällä oli sedimentin vuoksi 
huono.

Eräs hienoimpia konehuonesukelluksia oli Kensho 
maruun noin 35metrin syvyydessä. Konehuoneeseen 
laskeuduttiin sivukannella olevasta kulkuaukosta tilavaan 
ja valoisaan tilaan höyrypannujen päälle. Tästä laskeudut-
tiin edelleen pimeään konehuoneeseen. Kävelysilta kulki 
suurien moottoreiden yläpuolella. Näkyvyys oli hyvä ja 
meidän lamput piirsivät ohuita viivoja seinille keiloillaan. 
Työkalut olivat edelleen hienosti paikoillaan seinällä ja 
mittarit luettavissa. Sedimentistä ei ollut haittaa. Paluu 
ulos valoon tapahtui samaa reittiä pitkin kierrettyämme 
ensin koko tilan. Valokuvaaminen olisi tarvinnut kunnon 
laajempaa keilaa muuten täydellisessä pimeydessä ja sitä 
meillä ei ollut.

Aikoku maru sukellus tarjosi myös autenttista hyl-
kysukellustunnelmaa. Pohjasyvyys oli +60m ja muis-
tomerkin läheisyydessä yläkannella oli nähtävillä mm. 
pääkallon palanen ja värttinäluu. Muistutus siitä, että 
sukellamme tosiaankin WW II menehtyneiden sotureiden 
haudalla. Sukelsimme Noan kanssa kohti laivan perää 
noin 45metrin syvyydessä. Saapuessamme peräreelingin 
tuntumaan noin 2.5-3 metrinen hai kaarteli perän ul-
kopuolella tumman sinisessä hämyssä. Tunnelma siellä 
alhaalla ei jättänyt ketään meistä kylmäksi.

Yleisesti ottaen näkyvyys IV-laivaston syvillä vesillä 
oli parempi kuin korjauslaivaston luona. Parhaimmillaan 
näkyvyyttä lienee ollut +40m ja huonoimmillaan noin 
10m esim. I-169 sukellusveneen hylyllä.

San Francisco maru oli syvin kohteemme. Pohja oli 
63metrissä ja keulapakalla syvyyttä tuli 50-55m. Laivan 
kannella oli tankkeja ja kuorma-autoja. Koko laivan pystyi 
näkemään samalla sukelluksella, sovittamalla sukelluspro-
fiilinsa nousevaksi Laivan pituussuunnassa. Sukelsimme 
keulassa tehdyn dipin jälkeen hyvässä näkyvyydessä kan-
nen yläpuolella ensin kohti perää ja sieltä takaisin keulassa 
olevalle nousuköydelle.

Päivittäisen typpinarkoosin oppi kyllä hyvin tunnis-
tamaan. Tyypillisesti se alkoi noin 40 metristä. TYKS: 
painekammioharjoituksista on ollut käytännön hyötyä. 

Matkalla Kensho marun konehuoneeseen San Francisco maru, tankki kannella noin 50m syvyydessä
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Puolustusvoimien älytestien lisäksi ajan tajun menetys 
oli eräs konkreettisin oppi, siitä miten narkoosi vaikuttaa 
sukeltajaan. Näillä IV-laivaston kohteilla sukellettaessa 
oli syytä seurata sukelluksen edistymistä tietokoneelta 
riittävän tiuhaan, ettei liikaa uppoudu kaikkeen kivaan ja 
mielenkiintoiseen unohtaen ajankulkua ja sitä vastaavaa 
ilman kulutusta.  

Lentokoneen hylyt olivat matalalla Eten –lentokenttä-
saaren läheisyydessä. Teimme nämä päivien kolmansina 
’pullon perä’ sukelluksina. Kaikki koneet olivat kuin 

Meillä on seurassamme ”richardpyle”

…ja tunnelma tammikuussa kohteen päällä näytti tältä…

Taukopaikkamme. Taustalla vasemmalla on sodanaikainen 
haiteurastamo

Heian marun kapyysi

”The wreck penetrator”.

”Betty Bomber”

Nippomarun keulapakkarekvisiittaa
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asetettuina vaalealle hiekkapohjalle odottamaan kuva-
usryhmän saapumista paikalle. Nykyisin sodanaikainen 
lentokenttä kasvoi taas viidakkoa.

South Pass
Ainoastaan yhtenä päivänä teimme ns. biosukelluksia. 
Tuolloin matkasimme vajaan tunnin matkan päähän ns. 
South Pass:n luo atollin ulkopuolelle. Aava meri hallitsi 
maisemia ja täällä ei yksinkertaisesti ollut ketään muita 
yhtään missään. Täällä toivoin hiljaa mielessäni, että kun-
han tekniikka toimisi loppuun asti, koska veneissä ei ollut 
mitään yhteydenpitovälineitä, kuten esim VHF:ää. Asutut 
saaret olivat meistä kaukana. Hypättyämme veteen riutan 
reuna painui drop-off  -tyylisesti siniseen hämyyn kohti 
Tyynen valtameren pohjaa. 

Muutaman minuutin sukelluksen jälkeen saimme to-
deta, että emme olleet yksin ja myöskään ravintoketjun 
huipulla. Uteliaat hait ilmestyivät kuin tyhjästä ja niiden 
sulavaa uintia seurasimme ihaillen. Olen ainakin omalta 
kohdaltani melko varma etten haluaisi tänne yösukelluk-
selle kokemaan tätä samaa jännää.

Palatessamme toisen veneen moottoriin tuli käynti-
häiriö. Kaikki sukeltajat siirrettiin toiseen veneeseen, jolla 
pääsimme takaisin Wenolle. Toinen vene saapui toista 
tuntia myöhemmin turvallisesti perille. 

Lisää paikallistuntemusta
Meillä oli mahdollisuus tavata myös Chuukin matkailujoh-
taja Mason Fritz. Illastimme kaikkiaan kolme tuntia kes-
kustellen Chuuk:in historiasta ja tulevaisuudesta. Hän on 
mies, joka ’administroi’ siellä toimivien sukelluskeskusten 
toimintaa sekä vastaa kohteiden sukellusturvallisuudesta 
esim. romahdusvaaroista tms (Fumitsukin kansi oli mm. 
romahtanut juuri edellisellä viikolla). Tässä taannoin 
TV:ssä ollut BBC:n tuottama Pacific Abyss –ohjelman 
paikallisjärjestelyt ovat olleet myös hänen vastuullaan.
 

Hän kertoi mm. minkälainen läpikulkupaikka Chuuk 
on ollut vuosisatojen aikana. Espanjalaiset tulivat ensin 
1600-luvulla ja toivat mukanaan kristinuskon alkeet. 
1800-luvulla tulivat saksalaiset. Vallanvaihto kävi rauhan-
omaisesti espanjalaisten kanssa, ilmeisesti vaihtokauppo-
jen merkeissä ja myös kristinusko otti tällöin varsinaises-

Uteliaat white tip shark:it tutustuivat vierailijoihin
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ti siivet alleen. Saksalainen 
pappi saarnasi nimittäin 
harson alla lyhdyn valossa ja 
paikallisten näkemä ’hallittu 
tulen’ käsittelytaito oli niin 
ihmeellistä, että sitä tultiin 
katsomaan kaukaisimmil-
takin saarilta. Kristinuskon 
läpilyönti oli näin ollen ta-
pahtunut ja nykyisin joka 
saarella on oma kirkkon-
sa. Ensimmäisen maailman 
sodan aikana Japanin kei-
sarillinen laivasto tarjoutui 
Englannin avuksi saksalais-
ten häätöön saarilta, koska 
Englannin kuninkaallisen 
laivaston vaikutusvalta oli 
tuohon aikaan olematonta 
Tyynellä valtamerellä. Mel-
ko pian tämän jälkeen eng-
lantilaiset tajusivat kuitenkin 
tehneensä suuren virheen. 
Tästä eteenpäin historia on 
sitten jo tutumpaa. 

Uudenvuoden aattona hotellimme edustalla. Vasemmalta: Pekka Kemppainen, Harri Pehrsson, Sanna Elden-Pehrsson, Jari Nurmi, 
Ismo Visa ja Teppo Ilmanen

Mason ja hänen vaimonsa Truk Stopin patiolla kertomassa meille Chuukin vaiheista
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Ilmastoasioistakin tuli juteltua. Kiinnitimme huomiota 
siihen, että joidenkin bunkkerien ampuma-aukot olivat 
lähes vesirajassa. Hän kertoi että hänen elin aikanaan vuo-
roveden vaihtelu on kasvanut noin 3-4 jalkaa. Nykyisin 
voi kuulemma ajaa moottoriveneellä sellaisten riuttojen 
yli mistä hänen lapsuudessaan ei kuljettu lainkaan. 

Toisessa yhteydessä tiedustelin Truk Stop -hotellin 
omistajalta Bill Stinnetiltä paljonko hän arvelee suoma-
laisia vierailleen hotellissaan perustamisvuoden 1993 
jälkeen. Hän vastasi hetken raavittuaan päätään, että 
enintään viisi! Meidän ryhmässä oli kuusi, joten nyt ollaan 
jo alun toisella kymmenellä. 

GUAM  
Tämän jälkeen matka jatkui takaisin Guam:iin. Mainittakoon siitä tässä lyhyesti sen verran, että sukelsimme siellä tiet-
tävästi maailman ainoalla kohteella missä I ja II maailmansodan hylyt koskettavat toisiaan. Kyseessä oli saksalainen 
hävittäjä Comoran ensimmäisestä ja japanilainen Tokai maru toisesta maailman sodasta. Komeita laivoja kumpikin, 
mutta maha oli jo valitettavasti täynnä. Tämä oli enää vain kahvi ja konjakki raskaan illallisen jälkeen. Guamilla koimme 
kylläkin sellaisia näkyväisyyksiä, mitä en muistaakseni ole kokenut edes Dahab:in Blue holella Siinain niemimaalla. Yli 
50m syvyydestä näimme kevyesti pintaan. Tähän reissuun pitäisi oikeastaan palata kokonaan toisella artikkelilla. 

Kokonaisuutena tämä kuukauden sukelluskokemuksen voisi kiteyttää oheiseen toteamukseen: ”like nothing else”. 
Remontoidako hieman kotia vai lähteäkö Trukille sukeltamaan, ao. rekisterikilpi valaisee tarkemmin mistä on oikein 
kysymys…

Teksti: Pekka Kemppainen
Kuvat: Pekka Kemppainen, Ismo Visa ja Bill Stinnet

Viimeinen vallansiirto on tapahtunut WW II:n jälki-
mainingeissa ja tällä hetkellä yhteiselo on edelleen tiivistä 
Yhdysvaltojen kanssa.

Kysyessäni Cousteau –expedition:sta vuodelta 1969, 
Mason mainitsi harmistuneena, että tosi paljon tavaraa 
lähti heidän mukaansa täältä Ranskaan. Hän kertoi, 
että 1970-luvun alussa Continental –yhtiön lentäjillä 
oli merkittävä osuus siihen, että kohteiden etsintä ja 
tutkiminen sekä kaupallinen hyödyntäminen pääsivät 
alkuun. He toimittivat paikalle mm. ensimmäisen retki-
kompressorin. Hylyt siivottiin merimiesten ja sotilaiden 
luurangoista ja sukeltajille maksettiin palkkio mm. jo-
kaisesta löydetystä pääkallosta. Nämä maalliset jäänteet 
poltettiin veteraanien ja omaisten läsnä ollessa vasta 
1980-luvulla.


