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NORPAN TAITORATA: 
 
 
Kaksi reipasta snorkkelisukeltajaa, Vilpertti ja Ulpukka, lähestyivät kohti rauhaisaa 
rantalaguunia tarkoituksenaan mennä snorklailemaan. 
 
Kaverukset päättivät uida aluksi pienen lenkin laguunin ympäri tutustuakseen uuteen 
ympäristöön. 

• 100 metriä yhtäjaksoista uintia 
 
Uintimatkan virkistäminä he kisailivat hetken ennen perusvälineiden pukemista ja te-
kivät kuperkeikkoja vedessä.  
 

• kuperkeikat etu- ja takaperin 
 
Laguunissa asuva Vesipeto oli herännyt kaverusten aiheuttamaan veden liikkeeseen ja 
päätti lähteä tarkistamaan, mikä ihme sen oikein herätti. Vesipeto lähestyi takaapäin 
ja aiheutti tulollaan suuria aaltoja. Snorklaajat eivät tästä hätkähtäneet, vaan aaltojen 
ajan he neuvokkaina polkivat vettä.  
 

• vedenpolkeminen, kädet näkyvissä ranteita myöten, jalat 
eivät ylety pohjaan 

• 20 sekuntia yhtäjaksoisesti 
 
Tämän jälkeen snorklaajat päättivät  hakea perusvälineensä ja pukea ne ylleen vedes-
sä kelluen.  
 

• perusvälineiden pukeminen pinnalla kelluen 
 
Kummatkin totesivat varusteidensa olevan kunnossa ja he laskeutuivat aluksi jalat 
edellä laguunin matalikkoon ja huomasivat samalla siellä ihmeellisen tunnelin, jonka 
läpi he päättivät sukeltaa.  
 

• jalat edellä laskeutuminen 
• renkaan läpi sukeltaminen matalassa vedessä, syvyys noin 

1,5 m 
• nousu sukellukselta pintaan ja snorkkelin tyhjennys 
• alas-, ylös- ja OK-merkit 

 
Tämän jälkeen kaverukset huomasivat horisontissa näkyvän saaren ja siellä kimmelsi 
jotakin. Uteliaina he päättivät lähteä selvittämään, mitä ihmettä siellä olisi. 
 

• 100 metriä räpyläkroolia yhtäjaksoisesti 
 
Saaren rannassa näkyi lippu. Vilpertti ja Ulpukka päättivät nousta vedestä ylös ja tu-
tustua tähän lippuun tarkemmin.  
 

• vedestä nousu perusvälineiden kanssa 
• A-lipun tunnistaminen ja nimeäminen kouluttajal-

le/ohjaajalle oikein 
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Tämän jälkeen he huomasivat vedestä esineen. Vilpertti ja Ulpukka päättivät mennä 
veteen läheiseltä puunrungolta.  
 

• jättiaskellus veteen korokkeelta perusvälineiden kanssa 
• nousu pintaan snorkkeli tyhjennettynä 
• OK-merkki  

 
Esine näytti olevan vedenalaisen tunnelin lähellä. Neuvokkaina sukeltajina kaverukset 
tekivät taiton ja sukelsivat tunnelin läpi ja löysivät esineen.  Pohjasta löytyi sukeltajan 
lamppu.   
 

• taitto, sukeltaminen renkaiden läpi (2 kpl) 
• renkaiden syvyys minimissään 2 metriä, maksimissaan 4 

metriä, välimatka 2 metriä 
• esineen poiminen pohjalta (sukelluslamppu / vastaava) 
• nousu pintaan snorkkeli tyhjennettynä 
• alas-, ylös- ja OK-merkit 

 
Vesipeto ei voinut sietää, että joku häiritsee hänen rauhaansa laguunissa. Tämän 
vuoksi Vesipeto lähestyi hirmuista vauhti kohti kaveruksia. Se otti keuhkonsa täyteen 
ilmaa ja puhalsi kovaa ja saaden aikaiseksi pyörteen, joka riisui kaikki kaverusten rä-
pylät pohjaan.  
 

• räpylöiden riisuminen altaan pohjaan yhdellä sukelluksella 
• syvyys minimissään 2 metriä, maksimissaan 4 metriä 

  
Nyt oli edessä iso ongelma, sillä Vesipeto lähestyi hurjistuneena Ulpukkaa. Samalla 
Vilpertti sai idean ja näytti Ulpukalle vaara-käsimerkin. Yhtäaikaa molemmat painuivat 
yhdessä pinnan alle pois Vesipedon ulottuvilta ja jäivät odottelemaan veden liikkeiden 
rauhoittumista.  
 

• vaara / paniikki-merkki 
• 10 sekunnin hengenpidätys kasvot vedessä 

 
Kuitenkaan Vesipeto ei antanut näin helpolla periksi vaan veti vielä kerran keuhkonsa 
täyteen ja aiheutti todella suuren jättiaallon, jonka seurauksena Vilpertti löi vahingos-
sa päänsä uppotukkiin ja menetti tajuntansa. Tämän nähtyään Ulpukka sukelsi Vilper-
tin perään ja nosti tämän ylös ja kuljetti viilettäen hänet lähellä sijaitsevan saaren 
rantaan. 
 

• ilman perusvälineitä: samankokoisen uhrin nosto pintaan 
• syvyys minimissään 2 metriä, maksimissaan 4 metriä 
• kuljettaminen pinnalla  25 metriä 
• osien vaihto 
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Saaren rannalta Vilpertti ja Ulpukka näkivät Vesipedon raivostuvan entisestään. Tä-
män takia he uivat nopeasti takaisin kohti tunnelin suuaukkoa. Tämän havaittuaan 
hirmuinen Vesipeto päätti lähteä jahtaamaan kaveruksia. Kaverukset uivat kuitenkin 
nopeasti oikeaan paikkaan ja sukelsivat veden alle pukemaan räpylöitään.  
 

• räpylöiden pukeminen pohjassa 
 
Vesipeto pääsi kuitenkin yllättämään kaverukset. Tämän seurauksena Ulpukka menet-
ti tajunsa ja Vilpertti sukelsi ripeästi perään, nosti Ulpukan pintaan ja lähti kuljetta-
maan häntä kohti laguunin rantaa.  
 

• perusvälinein: samankokoisen uhrin nosto pintaan 
• syvyys minimissään 2 metriä, maksimissaan 4 metriä 
• kuljettaminen pinnalla 25 metriä 
• osien vaihto 

 
Laguunin rantaan saavuttuaan kaverukset huomasivat, että Vesipeto oli kadonnut nä-
kyvistä.  He ihmettelivät, olivatko sittenkin nähneet vain painajaisunta. Varmuuden 
vuoksi he huuhtelivat maskinsa vedellä poistaakseen huurun sen lasista. 
 

• sivuttain käsien varassa kierähtäen veteen meneminen 
• OK-merkki 
• maskin tyhjennys veden alla 
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