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Maisema, johon
voi uppoutua

SUKELTAJALIITTO RY
Sukeltaja on Sukeltajaliiton jäsenlehti.

Mistä haluaisit lukea seuraavassa
numerossa, tiedätkö kiinnostavia
juttuaiheita?

Vedenlainen maisema näyttäytyy sukeltajille moninaisena
luontoa ja kulttuuria kokoavana paikkana. Sen moniaistisuus ja
irrallisuus muusta maailmasta tekevät sen maisemakokemuksesta
tunteikkaan.

Suositussa sukelluskohteessa oletetaan olevan hyvät luonnonolosuhteet näkyvyyden, tuulen, virtausten ja syvyyden suhteen,
mielenkiintoista nähtävää sekä turvallinen, saavutettavissa oleva
ja helppo veteenmenopaikka. Mitä yksityiskohtaisemmin kysymykset tarkentuvat vedenalaisen maiseman ominaisuuksiin sitä
enemmän vastauksissa painotetaan sekä luonnon moninaisuutta
että kulttuurillisia ihmisen jättämiä jälkiä. Hyvään sukelluspaikkaan kuuluvat niin mielenkiintoinen vedenalainen maisema,
runsas kasvisto ja eliöstö kuin rakennelmat, hylyt ja historialliset
paikkaan liittyvät taustatarinatkin. Vedenalaisen maiseman katsotaan muodostuvan ennen kaikkea pohjanmuodoista, joista erityisiksi mainitaan kalliojyrkänteet, lohkareet, kivikot, riutat, luolat
sekä hiekkapohja kasvustoineen ja levineen. Vaikka näkyvyys ja
veden kirkkaus ovat tärkeä osa miellyttävää sukelluskokemusta,
vain harva mieltää väliveden ominaisuudet osaksi maisemaa.
Vedenalaiseen maisemaan liitetään myös paljon paikan henkeen
liittyviä ominaisuuksia ja arvoja. Se koetaan hyvin tunnepitoisesti. Kysyttäessä maiseman ominaisuuksista vastauksissa
painottuivat paikan henkeä kuvaavat määreet, eivät maisemalliset
elementit kallioineen, rakennelmineen ja lajiston rikkauksiseen.
Paikan henkeä, sen kauneus- ja tunnearvoja korostavat vastaukset
heijastavat vedenalaisen maiseman merkityksiä ja arvoja sukeltajille. Vedenalainen maisema on erityinen. Se halutaankin pitää
irrallaan muusta elämästä ja siihen liitetään kokemuksellisuutta
kuten seikkailu, jännitys, majesteetillisuus ja rauhoittavuus. Samasta syystä moni korosti kysyttäessä, miten vedenpäällinen maisema jatkuu veden alla, että ei mitenkään, ja se juuri on hienoa.
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KRISTIINA KARILA

040 525 6336
sari.nuotio@sukeltaja.fi

0400 163 262
kristiina.karila@sukeltaja.fi

Vastuullani on Liiton toiminnan
johtaminen ja kehittäminen, talousasiat, edunvalvonta sekä järjestökontaktit. Toimin hallituksen seuraja työvaliokunnan esittelijänä.

Minuun voi ottaa yhteyttä
kaikessa viestintään liittyvässä.
Otan vastaan juttuja, kuvia ja
juttuideoita Sukeltaja-lehteen.

MIKA RAUTIAINEN

RIKU VERKKOMÄKI

0400 380 981
mika.rautiainen@sukeltaja.fi

09 3481 2258
riku.verkkomaki@sukeltaja.fi

Vastaan koulutustoiminnasta ja
toimin koulutuksen asiantuntijana.
Osallistun sukellusnormien ja
-turvallisuuden kehittämiseen sekä
koulutusmateriaalien tuottamiseen.

Iso osa päivästäni kuluu jäsenpalvelussa:
tilaukset, laskutus, kortitukset jne.
Vastuullani on myös jäsenrekisterin
ylläpito ja kehittäminen sekä käyttäjien
opastaminen.

HELI HALAVA

ANNE KETTUNEN

040 764 1157
heli.halava@sukeltaja.fi

09 3481 2258
anne.kettunen@sukeltaja.fi

Minuun voi olla yhteydessä
nuorisotoimintaan liittyvissä
asioissa. Suunnittelen ja kehitän
nuoriso-toimintaa yhdessä
nuorisovaliokunnan kanssa
sekä toimin seurojen tukena.

Hoidan monipuolisesti jäsenpalvelun erilaisia tehtäviä sekä
päivitän jäsenrekisteriä ja nettisivuja.

toiminnanjohtaja
ANNA PALAUTETTA

Anna meille palautetta!
toimitus@sukeltaja.fi

viestintäkoordinaattori

LEHDEN AVUSTAJAKSI?

Lili Zoe Ermezei

Avasin maisemantutkijana osana BalticRIM-hanketta kyselyn
sukeltajille vedenalaisesta maisemasta helmikuussa Venemessujen
ja Hylkysukellusseminaarin aikoihin. BalticRIM-hanke nostaa
Itämeren alueella vedenalaisen kulttuuriperinnön tietoisuuteen
osaksi merialuesuunnittelua, ja hankkeen tutkimusosuudessa
pureudun myös vedenalaisen maiseman kokemiseen. Nyt kysely
sukeltajille on suljettu, ja olen tutustunut sen liki sataanneljäänkymmeneen vastaukseen. Aineisto antaa monipuolisen kuvan
vedenalaisen maiseman merkityksistä, kokemuksista, arvoista ja
tunteista sen yhdelle käyttäjäryhmälle, sukeltajille, ovatpa he sitten vapaa-ajan sukeltajia tai Itämeressä työnsä puolesta sukeltavia.

SARI NUOTIO

Laura Seesmeri
Turun yliopiston maisemantutkimus
laura.seesmeri@utu.fi.

Vedenalainen maisema
on erityinen. Seikkailu,
jännitys, majesteetillisuus
ja rauhoittavuus.
Sukeltajat kokevat olevansa erityisessä asemassa, kun saavat
oikeuden nauttia tästä vedenalaisesta erityisestä maisemasta.
Maisemasuhteeseen liittyy sekä omistajuutta että vastuuta.
Parhaimmista paikoista ei välttämättä haluta kertoa; ne pidetään
salaisuutena ja niitä varjellaan omina henkireikinä. Toisaalta tämä
erityisasema, jossa pääsee kurkistamaan maailmaan, joka tuntuu
olevan vain harvojen herkkua, synnyttää myös suurta vastuuntunnetta. Sukeltajina monet tuntevat olevansa vastuussa siitä, että
vedenalainen maisema säilyy ja sitä suojellaan. Monelle tuntuu
olevan kunnia-asia, että suuri yleisö ymmärtäisi vedenalaisen
maailman erityisyyden ja osaisi ajatella sitä samalla tavalla haavoittuvana kuin maanpäällinen maisema. Vedenalainen maisema
on maailma, johon voi uppoutua, mutta se on myös tärkeää
saada esille kaikille, jotta se säilyttäisi upeutensa.

Etsimme uusia avustajia tekemään
kanssamme Sukeltaja-lehteä.
Ilmoittaudu kirjoittajarekisteriin
ja kerro, mistä aiheista haluaisit
kirjoittaa.
Lähetä sähköpostia osoitteeseen
toimitus@sukeltaja.fi ja kerro kuka
olet, mistä haluaisit kirjoittaa sekä
yhteystietosi.

koulutuspäällikkö
ILMOITA SUKELTAJASSA!
Mainosta Sukeltajassa tai sukeltaja.fisivustolla. Mediakortti löytyy
www.sukeltaja.fi > Sukeltaja-lehti.
Seuroille jäsenetuna pikkuilmoitus
veloituksetta, kysy lisää!

jäsenpalveluvastaava

NETTIARTIKKELIT
Lisää ajankohtaisia sukeltamiseen liittyviä
artikkeleja löytyy Sukeltajaliiton verkkosivuilta www.sukeltaja.fi > Lehti > Artikkelit.

nuorisopäällikkö

järjestöassistentti

Kirjoittaja työskentelee projektitutkijana BalticRIM-hankkeessa.
Sukeltajaliitto on yksi hankkeen kumppaneista.
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