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Turun NMKY:n sukellusjaokseen kuuluu 90 aikuisjäsen-

tä ja noin 30 lasta. Jaos toimii sukellusseurana NMKY:n 

alla. Kyseessä on alueen suurin ja aktiivisin sukellus-

toimija, jonka toiminta nojaa vakaisiin arvoihin: jokaisella pitää 

olla mahdollisuus harrastaa.

Teksti: Joonas Alanne
Kuvat: Fabrizio Tosoni, Ville Karvanen

SUKELTAMINEN ON VARSIN SO-
SIAALINEN HARRASTUS. VETEEN 
MENNÄÄN SUKELLUSPAREINA 
TAI KOLMEN SUKELTAJAN RYH-
MÄNÄ. KAVEREISTA SAA AINA 
TUKEA JA TURVAA.

YMCA LIIKUNTA
KOHTAAMISIA LIIKUNNAN 
PARISSA V. 2016  377 330

2484 KORIPALLON 
HARRASTAJAA

276 KORIPALLOJOUKKUETTA

HARRASTETTUJA LAJEJA: 
Lentopallo, Salibandy, Yleisurheilu, 
Nyrkkeily, Taekwondo, Suunnistus, 
sukellus, jalkapallo, kuntourheilu, 
alppihiihto, jääkiekko, futsal, kiipeily
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¬– Tarkoitus on tarjota sukeltamisen puitteita, 
seuraa ja mahdollisuuksia. Retkiä ja sukeltami-
seen tarvittavaa kalustoa, kuten kompressoreita, 
kerhotilaa ja muuta, kertoo Sakari Koskinen, yksi 
jaoksen puuhamiehistä.

Noin kahdeksanvuotiaat aloittavat su-
kellusjaoksessa snorkkelisukelluksesta, jota jaos 
järjestää kahdessa ryhmässä vasta-alkajille ja ko-
keneemmille. 15–16-vuotiaina jäsenille tarjotaan 
laitesukelluskurssia, josta heidät siirretään niin 
sanotusti aikuisten kerhon puolelle. Ihannetilan-
teessa jaoksen toimintaan kasvetaan mukaan.

Sukeltamisharrastus on Koskisen mukaan 
oikein suoritettuna turvallinen tapa tutkia veden-
alaista maailmaa. Harrastus on haastava mutta 
antoisa, ja siinä voi toisinaan tuntea olevansa ai-
kamatkalla.

¬– Suomessa sukeltaminen on erittäin an-
toisaa, koska Itämeri säilöö hylkynsä poikkeuksel-
lisesti. Meillä ei ole laivamatoa, joten 1800-luvul-
la uponnut kauppa-alus voi olla edelleen hyvinkin 
siinä kunnossa missä oli upotessaan, hän kuvailee.

Sukellusjaos tarjoaa harrastajille mainiot 
puitteet harrastamiseen ja harrastuksen aloitta-
miseen.

– Meillä on yhdet Suomen parhaimmista 
puitteista. Meillä on kovaponttonivene johon 
mahtuu kuusi sukeltajaa, kolme kompressoria, 
säilytys- ja kuivatustiloja, kuivapukuja, välineitä 
ja viisi täydellistä laitepakettia lainattavaksi. Jär-

jestämme talkootyöllä omia kursseja, jotka voivat 
maksaa kaupallisella puolella 500-600 euroa.

– Meiltä voi lainata täydelliset sukellus-
varusteet, joten ei ole mitenkään välttämätöntä 
ostaa kalliita laitteita itse. Kokemuksen ja innos-
tuksen karttuessa voi pala palalta hankkia omia 
laitteita, kun siihen on mahdollisuus. Varustelai-
nat kuuluvat jäsenyyteen, eikä niistä peritä erillis-
tä korvausta. Tämä on nuorille hyvä tapa päästä 
mukaan sukellusharrastukseen ilman tuhansien 
eurojen investointia. Suomen mittakaavassa se on 
hyvin poikkeuksellista, Koskinen sanoo.

Sukeltaminen on Koskisen mukaan hyvin 
sosiaalinen harrastus. Veteen mennään sukellus-
pareina tai kolmen sukeltajan ryhmänä, josta saa-

daan tukea ja turvaa. Lajissa on omat vaaransa, 
jotka pystytään minimoimaan koulutuksella, ko-
kemuksella ja huolellisella tekemisellä ja turvalli-
suushakuisuudella. Luottamus on tärkeää.

NMKY-emoyhdistyksen alla toimiminen 
mahdollistaa Koskisen mukaan sen, että jaostossa 
kyetään järjestämään kattavaa sukellustoimintaa, 
jossa on huomioitu niin nuoret kuin aikuisetkin. 
NMKY tarjoaa myös taloudellista selkärankaa, 
jota maksetaan takaisin talkoin sekä jäsenmak-
suin. 

¬– Kaikki tehdään hyvässä hengessä va-
paaehtoisuuden ja hyvän harrastamisen hengessä 
rakkaudesta lajiin.

Sukellusjaosto järjesti sukellus-
reissun Norjaan Narvikin seudulle 

pääsiäisenä 2016
 

Sukelluspari tuo sukeltajalle sekä 
seuraa että turvaa

 
Snorkkelikerho tarjoaa turvallisen 

alun sukelluksen aloittamiseen
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