Tervehdys sukelluksesta ja sukellushistoriasta kiinnostuneet!
Kevät kuluu nopeasti kesää odotellessa. Muutaman kuukauden aikana tapahtuu sukelluksessa ja
sukellushistoriassakin kiinnostavaa kohtuullisessa määrässä.
Toukokuussa on kaksi tapahtumaa, tai oikeastaan kolme. Kaksi on täällä Turussa ja kolmas Tukholmassa.
Siis varsin lyhyen matkan sisällä kaikki kolme!
Torstaina 22.5. on Turussa Ruissalon tapahtumatelakalla ”Pax Navis”, Merirauha- tapahtuma, josta
erillinen ohjelma myöhemmin. Tapahtuma järjestetään toisen kerran ja nyt myös sukellus ja sukeltajat ovat
mukana.
Viikko Ruissalon tapahtuman jälkeen, on jälleen Sukelluksen Päivä Merikeskus Forum Marinumin kentällä.
Tapahtuma on helatorstaina 30.5.. Tapahtuma järjestetään nyt kymmenennen kerran. Juhlatapahtumako?
Tavallaan! Kyseessä ei ole tavanomainen yleisölle suunnattu näytös. Sukelletaan kyllä niin akvaarioon kuin
Aurajokeenkin, mutta sukeltajina ovat sukellushistoriasta kiinnostuneet, siis juuri te. Aloitetaan klo 9.00 ja
lopetellaan klo 15- 16 iltapäivällä. (tai jos tarvetta on myöhemmin)
Aurajokeen sukelletaan sukelluskello Mårtenilla niin monta kertaa, kuin on tarvetta. Sukelluksesta saa
henkilökohtaisen diplomin. Maksaako se? Ei, mutta vapaaehtoiset lahjoitukset Suomen
Sukellushistoriallisen Yhdistyksen toiminnan tukemiseksi ovat sallittuja.
Sukeltaja ei tarvitse mitään erityisiä varusteita. Kellossa sukellettaessa Aurajoen syvyyteen kastuu ehkä
korkeintaan vyötäisille. Sukeltajille on varattuina kahluuvarustus. Kellossa on valot, video ja puhelin.
Sukellusta seurataan siis pinnalta koko ajan.

Akvaarioon on tarkoitus sukeltaa raskain sukellusvarustein, mutta tätä kirjoitettaessa olaan vielä
epävarmoja millä varustuksella se toteutuu. Yhdistyksellä on omat välineet, mutta niitä ei ole vielä testattu.

Mikäli tämä onnistuu, joudutaan sukeltajien määrää tavallaan rajoittamaan. Todennäköisesti pystytään
sukelluttamaan tunnissa kaksi sukeltajaa, ehkä kolme korkeintaan. Asiasta ilmoitetaan tarkemmin, kun
koko varustus on kunnossa.

Akvaarioon voidaan sukeltaa myös puukypärällä, mutta tämä edellyttää, että sukeltajalla on itsellään
tarvittava puku tai kuivapuku on muutoin sukeltajalle niin tuttu väline, ettei sen pukemiseen tarvita
avustusta. Kuivapuvun voi pukea tälle sukellukselle normaalin ”helatorstain” vaatetuksen päälle.
Mikäli joku haluaa itsestään kuvan akvaariossa omilla sukellusvälineillään, se tietysti onnistuu.
Kaksi tapahtumaa. Mikä on se kolmas? Ruotsin Sukellushistoriallinen Seura, Svenska Dykerihistoriska
Sällskapet juhlii Tukholmassa 40 – vuotista toimintaansa 24.- 26.5. Tätä tapahtumaa ei voi välttää! Tästä
syystä Sukelluksen Päivä ei ole Jokisataman avajaisviikonloppuna, vaan helatorstaina.

SDHS:n Dyktankhus, paikka josta SSHY tavallaan alkoi!!!!
Helatorstaina Forum Marinumin kentällä on myös kipparitapahtuma.
Mitä odotetaan? Kyseiset päivät ja tapahtumat kalenteriin! Tuletko sukeltamaan? Kerro palautuspostissa!
Olisitko kiinnostunut lähtemään Tukholmaan? Kerro mielellään heti ja tehdään yhteinen varaus ylimenoon
Siljalla. Majoituksen jokainen huolehtii itse. Olisitko tulossa kirpparille vaikkapa sukellusvälineiden kanssa?
Tehdäänkö yhteinen pöytä?
Tämä on muuten toiseksi viimeinen kirje. Viimeinen on tarkennuskirje toukokuun alussa. Sen jälkeen tämä
loppuu ja siirrytään omille sivuille osoitteessa: sukellushistoria.fi. Vähän aikaa vielä ja saadaan homma
valmiiksi.
Jos tarpeen, ota yhteyttä sähköpostitse tai puhelimella 040-550 10 64 !
Keväisin terveisin!
Jouko Moisala

