
Ikääntyminen ja sukeltaminen

Kun aikoinaan aloitin sukellusharrastuksen se pidettiin vielä ”vaarallisena” harrastuksen 
joka ainoastaan nuoret ja terveet ihmiset kykenivät harrastamaan. Vielä 80-luvun alussa 
eli se käsitys että jo 40 vuotiaalla ihmisellä oli niin kovettunut rintakehä että sukeltaminen 
oli suorastaan hengenvaarallista!
Kurssikaverin kanssa meillä oli sellainen tavoite että jos pysyisimme  terveenä voisimme 
ehkä sukeltaa kunnes saavuttaisimme 50 ikävuoden maaginen ja ehdoton yläraja. Tämän 
jälkeen meillä ei olisi enää asiaa veteen?

Tänä päivänä tiedetään jo paremmin että ihmisien kronologinen ikä ei sinänsä ole mikään 
este sukeltamiselle jos on muuten terve ja kunnossa. Itselleni aihe on tullut ajankohtaiseksi 
kun ikää on jo reilusti yli viidenkymmenen ja yksi sun toinen vaiva alka nakertelemaan 
miestä. Kattavassa terveystarkastuksessa tuli myös esille muutama huomautusmerkki 
marginaaliin. Verenpaine oli lievästi kohonnut ja kolesterooli hyvä mutta yläkantissa. Myös 
joidenkin jänteiden ja nivelten kunto on pitkään ollut huono.

Heräsi siis oikeasti pelko siitä että tähänkö se nyt sitten loppuu?

Veripainetta seurattiin pitkään ja totesin että suurimmat syyt sen kohoamiseen ovat 
ulkoiset seikat kuten kofeiini, nikotiini ja varsinkin eräiden henkilöiden läsnäolo, eli 
tyypilliset työstressioireet. Myös jatkuvasti vaivanneet poskiontelotulehdukset piti saada 
loppumaan, vaikka lääkärit seisoi tumput suorana. Siispä hammaslääkärille. Perusteelisen 
tutkimuksen jälkeen löytyi yksi merkittävä riskitekijä! Vasen ylävitonen oli aikoinaan avattu 
niin että juurikanavat olivat näkyvissä, mutta paikattu ainoastaan väliaikaisella paikalla 
jonka päälle oli myös laitettu pysyvä muovipaikka. Juuret olivat sitten ajan kanssa 
surkastuneet ja kuolleet. Tässä oli siis kyse toistakymmenta vuotta sitten tehty törkeästä 
hoitovirheestä. Hampaan sisällä oli siis bakteeripommi. Tällaiset pommit voivat aiheuttaa 
paljon vaivoja ja vovat olla jopa hengenvaarallisia. No nyt on hammas paikattu 
oikeaoppisesti ja siitä maksettiin iso lasku!

Vasemman käden peukalon tyvinivel sekä vasen polvinivel ovat myöskin kulunneet 
loppuun eli destruktiiviset nivelrikot. Vaivat olivat sitä luokkaa että liikkuminen alkoi jo 
olemaan tuskallista, ja Buranan voimalla elettiin päivä kerralla. Polvikirurgi suositteli että 
jos kokeilisin Glukosamini kuuria. Aine on nivelrikkoa paikkaava ”ravintolisä”. Kun ei ollut 
mitään menetettävää niin ei sitä sitten kokeilemaan. Ajan myöten huomasin aineen 
toimivan. Nyt noin yhden vuoden ”kuurin” jälkeen voin sanoa että sain elämäni takaisin. 
Ok, ei niistä nivelistä uusia tullut, mutta kipu ja oireet esiintyvät nykyään enää ani harvoin 
ja nekin ovat lyhytaikaisia ja ohimeneviä rasituskipuja jotka häipyvät hetken levon jälkeen.

Edellämainituilla esimerkeillä haluan vain kertoa sen että vaikka kaiken maailman oireita 
alkaa kumuloitumaan iän myötä, niin ei se ikä itsessään ole mikään syy jättä vaivoja 
hoitamatta. Päin vastoin kun hoitaa vaivoja ajoissa, tai ainakin ne mitkä on hoidettavissa, 
niin pysyy elemänlaatu hyvänä ja ihminen pystyy elämään aktiivistä elämää myös vapaa-
ajallaan.

Vaikka ihminen olisi muuten perusterve niin sydämmen ja verenkiertoelimien kanssa 
kannatta kuitenkin olla varuillaan. Vuosittainen lääkärintarkastus on suotavaa, mutta 
kannattaa myös ehdottomasti suorittaa omia verenpainemittauksia säännöllisesti. 
Sydän ja valtimo oireita voi tulla äkillisesti eikä niitä pystytä tunnistamaan ajoissa.  Esim. 
äkillinen voimattomuuden tunne, tai ahdistusta rinnassa voi olla merkki siitä että ei kannata 
lähtea sukeltamaan, vaan mielummin hakeuta nopeasti lääkärille tutkittavaksi.



Muutoinkin kannattaa välttää ”rasittavia” sukelluksia. Kylmyys varsinkin yhdistettynä 
rasitukseen voi olla kova paikka sydämmelle ja verenkierolle. Eli kannattaa varoa.

Muuten pidän sukeltamista pelkästään terveyttä edistävänä liikuntamuotona koska: 

– Kaikki nivelet ja lihakset saavat liikua ilman kehonpainon rasitusta. Tämä on ainakin
ollut meikäläisen selälle ollut erittäin hyvää terapiaa.

– Niveltulehdukset saavat nekin monipuolista hoitoa kun kehossa oleva 
happenosapaine on tavanomaista suurempi, ja nivelet savat liikuntaa ilman 
rasitusta. Esim polvi ja nilkka. Myös kylmyys alentaa nivelten turvotusta sukelluksen
aikana.

– Sukellusharrastuksen henkinen vaikutus on mielestäni kuitenkin se suurin hyöty
jota saamme nauttia. Stressitaso alenee, ja psyykkinen vireys kasvaa. Kun 
elämässä on positiivisä asioita ja sosiaalista kanssakäymista, elämä maistuu ja
monet vaivat unohtuvat. Tällä voi olla erittäin suuri vaikutus kokonaisterveyden 
kannalta. 

– Kun on sellainen harrastus joka vaatii ainakin jonkunasteista perusterveyttä ja 
vireyttä, niin sitä haluaa myös ylläpitää. Esim. perjantai iltana ei juopotella jos
lauantai aamuna pitää lähteä sukeltamaan.

Itse aion kyllä jatkaa harrastusta niin kauan kun vain voin, koska uskon että lopettamalla 
kaikki harrastukset terveellistä syistä, niin se vain heikentäisi terveyttäni. Ja jos nyt toiveeni 
siitä että saan kuolla ”räpylät” jalassa toteutuisi, niin mitä dramaattista siinä olisi? Kun vaari 
kuolee sydäninfarktiin hirvipassissa, puutarhassa tai polttopuuliiterissä se pidetään 
”hyvänä” loppuna. Jos vaarille käy samoin sukellusretken aikan sekin pitäisi olla hyvän 
elämän hyvä ja looginen loppu, eikä mikään traaginen onnettomuus joka johtaa siihen että 
aletaan ”syynäämään” ja tiukentamaan turvamääräyksiä!

Tuoko sitten vanheminen joitakin oikeasti turvallisuutta lisääntyviä tekijöitä tullessaan?

No ainakin siihen yleensä liitetään ”dementia” ja hidastuminen niin fyysisesti kuin 
henkisesti. Tätä en kuitenkaan pidä mitenkään automaationa. Se että vanhempi ihminen 
tekee joitakin asioita hitaammin kuin nuorempi jouhtuu usein siitä että hän ei halua tehdä 
virheitä ja näin ollen tekee asioita huolellisemmin (siis hitaasti). Tietoa ja kokemusta on 
myös enemmän kuin nuorempana joten tämä tietomäärä on seulottava läpi ennen 
päätöksentekoa ja se vie omaa aikaansa. Ei siis hosuta.

Vanhempana:
 
- Ei olla enää alttiina ryhmäpaineelle, eikä ole näyttämisen tarvetta. 
- Päätöksiä tehdään itsenäisesti ja periaatteista pidetään kiinni. 
- Muiden mielipiteitä kunnioitetaan vaikka ne olisivat esteinä omille tavoitteille.
- Ennakoiva ajattelutapa korostuu entisestään iän myötä.
- Riskinotto ei ole enää miehekästä.
- Ollan yleensä nähty miteen siinä käy kun turvamääräyksiä rikotaan

   
Mutta .. kukin tyylillään



  


