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Luonnos

Terve,

Olet ilmoittautunut Suomen meriarkeologisen seuran MAS) kenttätyöleirille
heinäkuun alussa 2021. Ilmoittautumisesi on kunnossa ja tässä sekä seuraavassa
leirikirjeissä (ti/ke) muutamia käytännön asioita. Ohjeet ovat samat kaikille eli
henkilökohtaiset kysymykset tai vastaukset kannattaa lähettää vain lähettäjälle.
Keskustelua varten olen luonut leirille oman Signal-ryhmän, johon löytyy linkki ja
QR-koodi viestin lopusta. 

Leirin kotisivulta: https://mas.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/kenttatyoleirin-info-ja-
materiaalit löytyy tämä kirje ja muu leiriin liittyvä dokumentaatio.

Leiri toimii pääosin kuten aikaisempinakin vuosina, mutta tukeutuu nyt suosiolla
joka yö Porkkalan Merisataman (Porkkala Marin) rantaan, joten mukaan pääseen
aamuisin ennen klo 9:00 ja pois iltaisin viimeistään 20:00. Kaikille osallistujille löytyy
punkka aluksilta, mutta leirille on syytä varustautua erätyyliin eli tyyny?, makuupussi
jne. pitää jokaisella olla oma. Jos viikko on yhtä kuuma kuin ennusteet, pussilakanan
sisällä nukkuminen ja sen päälle huopa voi olla mukavin vaihtoehto. 

Kimppakyydit: kannattaa hyödyntää ja kysellä niiden perään Signal-ryhmässä.

Sukeltimet kannattaa olla mahdollisimman paljon ilmaa sisältävät, koska matalatkin
dyykat ovat tyypillisesti pitkiä, kun inventoidaan tai kuvataan. Varsinaiset
puistokohteet ovat 10-30m. syvyydessä. Leirillä sukelletaan pääosin paineilmalla tai
ainakaan Nitroxin varaan ei voi laskea. Paineilmaa on tarjolla aina 300bar täyttöihin
saakka. Lampuille, kameroille, kompasseille, reeleille jne. tilbehöreille löytyy käyttöä
- jopa mopoille jos jollakulla sellaisiakin on.

Sähköä järjestetään aggregaateilla, mutta jokaisen on syytä varautua omalla
jatkojohdolla (pari metrinen riittää) jossa on pistokkeet omille jutuille + yksi (1)
ylimääräinen iso reikä (schuko) seuraavalle johdolle. Jos olit ajatellut tuoda leirille
jotain isosti sähköä syövää, niin kysy ensin...

Kohteista Löytyy listaa tehtävälistasta, joka löytyy leirin kotisivulta: https://mas.fi/
fi/ajankohtaista/tapahtumat/kenttatyoleirin-info-ja-materiaalit mutta lopullisesti ne toki
selviävät vasta aamuisin kun nähdään päivän sää...

Parkkipaikkoja on paitsi Merisatamassa (Porkala Marin) myös ulkoilualueella tai
julkisen tien päässä. Jos ei meinaa löytyä, soittele, niin katsotaan parempi pickup
paikka. Kauppa ei ole kummoinen, mutta ainakin Tolsan K-marketissa käydään
lähes päivittäin => jos jotain unohtuu, saamme sen kyllä leirille toimitettua.

Jääkaappitilaa ja tilaa ylipäätään on aluksilla hyvin rajoitetusti eli turhaa
tavaraa kannattaa välttää. Kaikki sukeltimet tai muuten kosteat varusteet säilytetään
kannella => kannattaa siis varusttautua kunnollisilla kasseilla. Jos dekokaljansa ha
luaa nauttia viileämpänä, niin kannattaa varustautua pitkällä narulla ja verkkokassilla
sekä painolla. Pohjavesi on jotain 10-asteista :-) Jääkaapeissa niille tuskin on tilaa.

Pelastusliivejä on isommissa aluksissa, mutta omat paukkuliivit kannattaa ottaa
mukaan kansitouhuihin tai venekyyteihin, joissa se pidetään päällä kipparin tai
"tilanteen" niin vaatiessa. Dekonakki ja reeli pitää löytyä joka parilta. Huonossa
näkyvyydessä (josta nyt on kuulunut huhuja) myös pariköysi voi olla tarpeen. Viime
kesä osoitti, että Crocksit voivat olla liukkaat märällä kannella => suosikaa jotain
missä on luonnon(?)kumipohja. Aluksilla on EA-pakkaukset, mutta henkiläkohtaisen
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lääkevarustuksen lisäksi jokaisella tulisi olla laastaria, urheilu- tai sairaalateippiä tms.
tarpeita pikkunaarmujen hoitamiseen sekä oma käsidesi.

Ruokalistasta on toistaiseksi yllätys minullekin, mutta ehkä seuraavissa kirjeissä
kokkimme antavat siitä vihjeitä. Jokainen varustautuu kuitenkin omilla
ruokailuvälineillä siis vähintään syvällä lautasella, kupilla ja lusikka-
haarukalla. Veitsikin voi olla hyvä idea ja erillinen kahvikuppi. Ruokailuvälineille
kannattaa ottaa joku hengittävä pussukka (verkko, kangas tms.) jonka voi ripustaa
roikkumaan = kuivumaan. Erityisesti jokainen opettelee tiskaamaan omat
astiansa heti kun se on edes etäisesti mahdollista.

Suoja-alueluvasta! Jos olet epävarma olitko viime vuonna mukana MAS
kenttätyöleirin luvassa, lähetä koko nimesi, syntymäaikasi ja kansalaisuutesi
puheenjohtaja@mas.fi ASAP. Muut luvat eivät kelpaa. Jos tulet aluksella, joka ei viime
vuonna ollut mukana, niin ilmoita sen rekisterinumero.

Muista merikäytännöistä listaa alla:

- Älä käytä minkään aluksen WC:tä ennen kuin olet saanut siihen koulutuksen. Jos et
oppinut kerrasta - kysy, älä kokeile! Mihinkään WC:hen ei saa laittaa muuta kuin
ulosteita ja wc-paperia - ja jälkimmäistäkin maltilla.

- Kipparin sana on todellakin laki ja hän voi ihan vanhanaikaisen oikeasti käskeä
pukemaan liivin päälle tai tekemään erilaisia tehtäviä ja ne on pakko heti suorittaa,
ellet halua poistua aluksesta samoin tein. Kippareilla ei kuitenkaan ole oikeutta vihkiä
ketään leirin aikana :-)

- Opettele solmimaan kaksi narua yhteen vähintään merimiessolmulla, mieluumin
tuplakasilla sekä opettele siansorkka - myös ulkosorkkana sekä paalusolmu. Opettele
vielä toiseen kertaan.

- Pidä huolta, että olet joka ilta tehtävienjaossa ja että saat mahdollisimman pian
alukselle tultuasi kipparin briiffin. Jos et tiedä missä aluksen pelastusvälineet (liivit,
pelastusrengas&heittoliina, palosammutin, venehaka) ovat, et ole saanut tai
ymmärtänyt kipparin briiffiä => kysy. Älä ole aluksella joka liikkuu ilman, että tiedät
missä pelastusvälineet ovat.

- Last but not least: huolehdi itse, että sukelluslaitteissasi on hengityskaasua
mahdollisimman paljon. Edes UDG ei ilmesty sinne itsestään - vaativimmista
sekoituksista nyt puhumattakaan = ole aktiivinen, jos osaat käyttää kompuraa,
ilmoittaudu kipparille ja auta täytöissä jne.

 

Parhain terveisin,

Markku matruusi :-)

(Puh.040 8449511, puheenjohtaja@mas.fi)

 

Leirin Signal-ryhmä: https://signal.group/#CjQKIAKkhgkOS8NjbGQ8lBPR2Orxh6
OVaXa9OUGWHcdIimulEhCovHSAgZ9JEHXUrCMEZWHw

tai lue alla oleva QR-koodi matkapuhelimellasi:
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