
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puheenjohtajalta 
 
Taas on yksi P1-kurssi valmistunut ja 
joukkomme on vahvistunut uusilla 
sukeltajilla. Onnea kurssin 
suorittaneille ja kiitos kouluttajille. 
Toivotamme uudet sukeltajat 
tervetulleiksi mukaan toimintaan. 
Tässäkin Vesipostissa on tietoa kesän 
leireistä, joilla toivottavasti näemme 
uusia kasvoja. Lisäksi torstaisin kello 
18 alkaen Vesimyllyllä Toppilassa 
kuulee suunnitelluista 
sukellusreissuista. Myös seuran 
sähköpostilistalle kannattaa liittyä – se 
on nopein tiedotuskanava esim. 
Telmalle lähdettäessä. Merelle 
mentäessä kun olosuhteet siirtävät 
lähtöpäätöksen usein muutaman tunnin 
päähän lähdöstä. 
 
Myös Norjan leiri alkaa lähestyä. 
Norjaan täytyy vetää ainakin kaksi 
peräkärryä uuden muoviveneen myötä. 
Peräkärryjen kuljettamisesta 
kiinnostuneita pyydän olemaan 
yhteydessä Kemppaisen Tapaniin. 
Korvauksena kärryn vetämisestä saa 
polttoainekustannukset. Nyt näyttäisi, 
että käytössämme on Norjassa kaksikin 
venettä. Toinen niistä on meillä 
lainassa päivisin ja veneen mukana 
tulee kuljettaja. Lisäksi mukana on siis  
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kumiveneemme korvannut uusi 
muovivene. 
 
Tällä palstalla olen usein 
peräänkuuluttanut 
vapaaehtoistyövoimaa ja sen 
merkitystä seuran jatkuvuudelle ja 
taloudelle. Nyt toivoisin 
kouluttajaurasta kiinnostuneiden 
olevan yhteydessä Juusoon. Myös 
nykyisten M1-kouluttajien kiinnostusta 
M2-tasolle ja kurssien 
vastuukouluttajaksi selvitetään 
parhaillaanJos siis koet kutsumusta 
koulutustehtäviin, tässä on tilaisuus. 
Tietysti muukin seuran eteen tehtävä 
työ on arvokasta. Tänä vuonna on ollut 
tarkoitus siirtää sukeltamisen 
painopistettä enemmän merelle. Sen 
myötä Victorian kunnostukseen ja 
ylläpitoon tarvitaan työvoimaa. 
Vuoppolan Esa ohjaa Victorian 
kunnostustöitä. 
 
Mukavaa alkanutta kesää 
-Markku 
 
 
 
 
 
 



Kesän leirit 
 
 
Manamansalon leiri 
 
Manamansalon kirkasvetisissä 
lammissa ihastellaan ahvenia ja 
kelopuuröykkiöitä. Leiri alkaa 
perjantaina 4.7.2003 ja päättyy 
sunnuntaina 6.7.2003. Mökkimajoitus 
Kultahiekkojen leirintäalueella. 
Ilmoittautumiset Markku Heiskarille 
25.6.2003 mennessä. 
Markku.Heiskari@yomi.com,  
puh. 050 386 5209 
 
 
 
Norjan leiri 
 
Norjan leiri pidetään tänä vuonna Mo i 
Ranan tienoilla. Leirintäalueeksi on 
varattu Hilstad Camping 
http://www.vktv.no/~hilstad/  
12.07.-19.07.2003. Leirintäalue 
sijaitsee avomeren rannalla Mo i 
Ranasta pohjoiseen. Lisätietoja 
leiriasioista on luettavissa 
verkkodokumentista 
http://cc.oulu.fi/~kempis/ovm/norja/No
rjanleiri2003.html. Ilmoittaudu  
viimeistään maanantaina 23.06.2003 
Tapani Kemppaiselle p. 0400 709063 
tai 08-5544249.  
 
Matkailuvaunuilla tai -autoilla tulevia 
pyydetään myös ilmoittautumaan. 
Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje 
heinäkuun alussa. Kompressorimaksu 
on 10 euroa ja se on maksettava 
OVM:n tilille 574136-20247954 
hyvissä ajoin ennen leirin alkua. Leirin 
alkamisen jälkeen maksu on perinteen 
mukaisesti puolitoistakertainen. 
Kompressori on paikalla lauantaista 
lauantaihin. 
 
 
 
 

 
 
 
Kattilankallan hylkyleiri 
 
Kattilankallan lähistölle 1939 
uponneelle Telmalle ja 1859 
uponneelle Sofia Marialle sukelletaan  
1.-3.8.  Kattilankallassa tunnelmoidaan 
meren äärellä iltanuotiolla ja yövytään 
puolijoukkueteltassa. 
Ilmoittautuminen Esa Vuoppolalle 
Esa.Vuoppola@remec.com, p. 040 559 
9095 
 
 
 
Hossan syysleiri 
 
Hossassa sukelletaan 15-17.8. Syviä ja 
kirkkaita vesiä! 
Ilmoittautuminen Tiina Erveliukselle 
viimeistään 3.8.03, sen jälkeen voi 
kysyä mahdollisia tyhjiä 
mökkipaikkoja. tiina@here.is, p. 040 
777 6369. Puhelinvastaajaviestejä ei 
huomioida. 
 
 
Paakkila 
 
Kaivosleiri sukelletaan 29.-31.8. 
Paakkilan asbestikaivoksella, joka 
tarjoaa turkoosia vettä ja hyvät 
sukellusolosuhteet P1 tasosta alkaen. 
Louhoksissa on näytillä junanvaunua, 
autoa, moottoripyörää yms. Seura 
maksaa kaivoksen sukellus-maksun 
osallistujien puolesta. Majoitusta 
varten on läheiseltä Tuusniemen "Hojo 
hojo" -leirintäalueelta varattu 2 hengen 
aittamökkejä hintaan 25 e/yö. Mökit 
ovat hyvin ilmastoituja, joten makuu-
pussit ja lämmintä mieltä mukaan. 
Lämpöä löytyy tarvittaessa myös 
hintaan sisältyvästä rantasaunasta. 
Ilmoittautumiset viimeistään 24.8. 
Jukka.Pelttari@novogroup.com, 
p. 0400 67 2224 
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Rokuan syysleiri Vaulujärvellä 
 
Kesän leireilyt päättää perinteinen 
Vaulujärven syysleiri 17.-19.10. 
Ilmoittaudu Markku Heiskarille 
Markku.Heiskari@yomi.com,  
puh. 050 386 5209.  
 
 
 
Tulevat kurssit 
 
 
Oulun Vesimiehet haluaa kiinnittää 
huomiota turvallisten syvyysrajojen 
noudattamiseen ja siksi törkeästi 
kulloisenkin kortin salliman 
syvyysrajan ylittävät sukellukset 
tippuvat luvuista pois laskettaessa 
sukellusten määriä kurssien 
pääsyvaatimuksissa. 
 
 
 
P2-kurssi syksyllä 2003  
 
 
P2-kurssi Järjestetään syksyn aikana. 
Ilmoittautumisia voi tehdä kurssin 
vastuukouluttajalle Tapani Härölle 
(gsm: 050 3224 899) elokuun loppuun 
mennessä. Kurssin pääsyvaatimuksena 
on Vesimiesten jäsenyys, 
voimassaoleva lääkärintodistus, P1-
kurssi tai vastaava, jonka jälkeen 
ainakin 20 avovesisukellusta, joista 
vähintään 10 sukellusta 10-15 metrin 
syvyysalueelle. 
 
 
P3-kurssi kesällä 2003 
 

Kurssilla annetaan ne tiedot ja taidot, 
jotka laitesukeltaja tarvitsee 
voidakseen toimia erilaisten 
sukellustapahtumien johtajana. 
 
P3 -sukeltajalla on tiedot ja taidot 
järjestää sukellustapahtumia sekä 

valmiudet sukeltaa korkeintaan 40 
metrin syvyyteen paineilmalla. 
 
P3-kurssiin kuuluu vähintään 18 
oppituntia teoriaa + teoriakoe sekä 
kuusi avovesiharjoitusta. 
 
Oppilaalla on oltava voimassa oleva 
P2-sukeltajaluokka sekä vähintään 100 
kirjattua sukellusta, joista vähintään 
neljäkymmentä yli 10 metrin, 
kaksikymmentä yli 20 metrin ja viisi 
yli 25 metrin syvyyteen, mutta 
kuitenkin korkeintaan 30 metrin 
syvyyteen. Kurssin ensimmäinen 
kokoontuminen on VESIMYLLYLLÄ 
keskiviikkona 25.6. kello 18:00. 
Käymme tällöin tarkemmin läpi 
kurssin aikataulut ja muut järjestelyt. 
 
Kurssin hinta seuran jäsenille on 60 
EUR / henkilö. Viitenumerolaskurin ja 
seuran tilinumeron löydät www -
osoitteesta:  
<http://www.ouka.fi/yhdistykset/ovm/
hinnasto.htm> 
http://www.ouka.fi/yhdistykset/ovm/hi
nnasto.htm 
 
Ilmoittautumiset Arto Savelalle GSM 
040-729 6600 tai arto.savela@mps.fi 
 
 
 

Sukelluspöytäkirjat  
 
Liitteenä löytyy kopio 
sukelluspöytäkirjasta. Seura saa 
kaupungilta avustusta toimintaansa 
aktiivisuuden mukaan. Yksi keino 
aktiivisuuden todistamiseen on 
sukelluspöytäkirjojen  esittäminen. 
 
Kopioi pöytäkirjaa tarpeeksi kesän 
sukelluksiisi ja toimita sihteeri Tiina 
Erveliukselle, niin saadaan kaikkien 
kesän sukellukset talteen! 
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Avainpäivystäjävuorot Vesimyllyllä  
 
 
 
5.6. Juuso Mettälä 
12.6 Markku Heiskari 
19.6. Juuso Mettälä 
26.6. Jukka Pelttari 
3.7. Tapani Kemppainen 
10.7. Jari Valvio 
17.7. Kompressorit Norjassa 
24.7. Mika Hiltunen 
31.7. Esa Vuoppola 
7.8. Tommi Salminen 
14.8. Jari Valvio 
21.8. Jukka Rauman 
28.8. Mika Hiltunen 
 
 
 
 
Victorian kippareiksi tarvittavat 
kurssit käyneet henkilöt 
 
Juha Haapajärvi  
Markku Heiskari 
Tapani Kemppainen 
Juuso Mettälä 
Esa Vuoppola 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tapahtumakalenteri 
 
Kesäkuu 
20.06. 

Juhannusristeily 
Victorialla 
Kattilankallaan 
(Kipparia ei ole 
sovittu. Lisätietoa 
sähköpostilistalta) 

 
 
28.6. 

VaPePa –päivä 
Ii 
Vesimiehillä 
ohjelmassa etsintää, 
kaluston esittelyä jne. 
(Jukka Pelttari) 

Heinäkuu 
4.-6.7.  

Manamansalon leiri  
(Markku Heiskari) 

Elokuu 
1.-3.8.  

Kattilankallan 
hylkyleiri (Esa 
Vuopplola) 

15.-17.8 Hossan syysleiri 
(Tiina Ervelius) 

29-31.8. Paakkilan kaivosleiri 
(Jukka Pelttari) 
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Lokakuu 
17.-19.10. 

Rokuan leiri 
Vaulujärvellä 
(Markku Heiskari) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Vesimiehet r.y. 
 
Johtokunta: 
 
Markku Heiskari, pj.  markku.heiskari@yomi.com    050 386 5209 
Esa Vuoppola, vpj.  esa.vuoppola@remec.com  040 559 9095 
Tiina Ervelius, siht.  tiina@here.is    040 777 6369 
Tapani Kemppainen  tapani.kemppainen@oulu.fi  0400 70 9063 
Jukka Pelttari   jukka.pelttari@novogroup.com  0400 67 2224 
Marjo Rusanen   marjorusanen@jippii.fi   045 6307749 
Tommi Salminen  tommi.salminen@iki.fi   0400 81 4992 
Ilkka Hassinen, vj.  ilkka.hassinen@fimnet.fi  050 524 1686 
Tuula Kangas-Saarela, vj. tuula.kangas-saarela@oulu.fi  0400 684823 
 
 
 
Toimihenkilöt:  
 
Sihteeri: Tiina Ervelius   tiina@here.is   040 777 6369 
Rahat:  Tapani Kemppainen  tapani.kemppainen@oulu.fi 0400 709063 
Jäsenrekisteri  
ja Vesiposti: Marjo Rusanen   marjorusanen@jippii.fi  040 7166549 
Koulutus: Juuso Mettälä          jsmettal@mail.student.oulu.fi 050 5686556 
Turvallisuusasiat: Tapani Härö   tapani.haro@keikkalainen.fi 050 3492469 
Veneasiat: Jukka Rauman      08-554 3371 
Nuorisotoiminta: Tapani Kemppainen  tapani.kemppainen@oulu.fi 0400 709063 
VAPEPA: Matti Karppinen  matti.kar@suomi24.fi  0400 937 839 
Kalusto: Esa Vuoppola   esa.vuoppola@remec.com 040 5599095 
 
 
Seuran tilinumero: OP Oulu 574136-2247954 
Seuran www-sivut: http://www.ouka.fi/yhdistykset/ovm 
Seuran sähköpostilista: vesimiehet@yahoogroups.com 
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