
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puheenjohtajalta 
 
Olemme muuttamassa jälleen. Osoite 
säilyy edelleen Toppilan alueella, 
mutta nyt pääsemme katutasoon. Tämä 
helpottanee ainakin kompressorien 
kantamista. On todennäköistä, että 
muutamme saman kiinteistön sisällä 
vielä kerran. Uudessa paikassa on 
nimittäin myöhemmin vapautumassa 
meille paremmin sopiva tila. Näitä 
toimitila-asioita vuoden aikana moneen 
kertaan selvittäneenä olen ihmetellyt 
kuinka Oulun kaupunki ei pysty meitä 
asiassa auttamaan ja kuitenkin muualla 
maassa seuroilla on mahtavia tiloja. 
Raahelaisten Mursula on rakennettu 
talkoovoimin, mutta jo pelkkä 
Mursulan maa-alue sataman alueelta 
on paljon enemmän mitä Oulu on 
meille ollut valmis tarjoamaan. 
Kateellisena katselin myös kuvia Tres 
Dyckers:n tiloista. Onneksi meillä on 
toistaiseksi ollut mahdollisuus pitää 
talvisin laitteita ja kompressoria 
Raatissa. Toivottavasti tilanne paranee 
Raatin peruskorjauksen yhteydessä 
eikä päinvastoin. Ilmeisesti Oulun linja 
tila-asioissa on kuitenkin sama kaikkia 
urheiluseuroja kohtaan. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vesiposti 
 

Syyskuu 3/2003 

 
 
 
 
Tänä kesänä leireillä on käynyt hieman 
tavallista vähemmän sukeltajia. Johtuuko 
tämä siitä, että meillä on liikaa leirejä vai 
ovatko vanhat kohteet alkaneet tuntumaan 
tylsille? Tietysti sekin on mahdollista, että 
aktiivisten sukeltajien määrä on 
vähentynyt ja kursseille ei ole onnistuttu 
saamaan toimintaan mukaan jääviä uusia 
sukeltajia tarpeeksi. Myös toiminnan 
suuntaaminen enemmän merelle on voinut 
vaikuttaa leiriaktiivisuuteen. Merialueella 
sukeltamisesta olen pannut tyytyväisenä 
merkille, että uudemmat sukeltajat ovat 
päässet hylkysukeltamiseen mukavasti 
mukaan. Keskiviikkolähdöillä on ollut 
vene lähes täynnä ja viikonloppureissuilla 
on myös viihdytty. Kun näkyvyyskin 
meressä on ollut poikkeuksellisen hyvä, on 
Telmasta saanut helpommin 
yleiskäsityksen. Pari viikkoa sitten, kun 
Raahelaiset olivat vieraanamme, Telman 
päällä oli kolme vähintään Victorian 
kokoluokkaa olevaa venettä. Kyllähän 
kävi vilske vedessä. Sama aktiivisuus 
pitäisi nyt saada tarttumaan muuhunkin 
toimintaan. 
 
Syysterveisin 
 - Markku 
 
 
 
 



Seuran uusi tila 
 
Sijaitsee katutasossa (ei kompurankantoa 
portaissa!) osoitteessa Messipojantie 10, 
Toppila. Virallisesti seuran toiminta siirtyy 
Messipojantielle lokakuun lopussa, mutat 
tila on jo nyt käytössämme ja esimerkiksi 
hyllyjenrakentamisessa kunnostautuneet 
jäsenet ottakaapa yhteyttä johtokuntaan. 
 
 
 
Kouluttajille ja koulutuksesta 
kiinnostuneille 
 
Taas ovat hallivuorot alkaneet ja 
perinteinen koulutusrumba lähtenyt 
käyntiin. Kuten varmasti olette 
huomanneet, on allaskoulutus varsin 
työvoimaa tarvitseva ala, joten jokaisen 
kynnelle kykenevän kouluttajan tahi 
avustajan ammattitaitoa varmasti tarvitaan 
kouluttamisessa. Työvuorolistoja P1-
kurssille tulee olemaan Raatin 
ilmoitustaululla. Ja pitäkää mielessä 
vuodenvaihteen jälkeen järjestettävä 
koulutus- ja saunomisiltama, josta 
lähempänä lisätietoja! 
 
Mikäli olet kiinnostunut 
KOULUTTAJAKURSSEISTA M1 tai 
M2, ota yhteyttä seuran 
koulutusvastaavaan; Juuso, 050 568 6556. 
Vaatimuksena kouluttakurssille 
lähettämiseksi on mielenkiinnon 
osoittaminen kouluttamiseen, lupaus 
toimia Oulussa Vesimiesten kouluttajana 
riittävän kauan ja reipas mieli. Sitten 
varsinaisella kouluttajakurssilla onkin 
paljon lisävaatimuksia, kuten esimerkiksi 
oikeaoppinen pinkkaus. 
 
 
P1-kurssi syksyllä 2003  
 
Syksyn P1-kurssi järjestetään taas 
perinteiden mukaan loppusyksyn aikana 
viitenä sunnuntaina + mahdolliset 
rästikerrat. Koulutus alkaa altaalla n.klo 
18.45, jonka jälkeen muut uimarit altaassa 
voisivat väistellä sukellusuraansa 
aloittelevia kurssilaisia. Allaskoulutusten 
päivämäärät ilmestyvät lokakuun aikana 
Raatin uimahallin seinälle. 
 

P2-kurssin ohjelma 
 
 (11.9.03-19.10.03) 
 
Teoria 1: to 11.9.03 klo 1800-2130 
Vesiperä 
 
L1 (45 min), Johdanto ja oppimistavoitteet 
L2 (45 min), Jatkuva kehittyminen 
sukeltajana 
Kompressorin käyttökoulutus 
 
Teoria 2: ma 15.9.03 klo 1800-2100 
Oulun Lyseo 
 
L3 (45 min), Suunnistus 
L9 (30 min), Kartoitus 
Kompassisuunnistus ja paikanmääritys 
pinnalla, harjoitukset ulkotiloissa 
 
Teoria 3: ti 16.9.03 klo 1800-2000 
Oulun Lyseo 
 
L4 (45 min), Yösukellus ja huono 
näkyvyys 
L8 (45 min), Hylkysukellus 
 
Teoria 4: ke 17.9.03 klo 1800-2100 
Oulun Lyseo 
 
L6 (30 min), Sukellusympäristö 
L7 (45 min), Etsintämenetelmät 
 
Merkinantoköyden käyttö ja sektorietsintä,  
perussolmut, harjoitukset ulkotiloissa 
 
Teoria 5: ma 22.9.03 klo 1800-2100 
Oulun Lyseo 
 
L5 (3 h), Johdatus syvempään 
sukeltamiseen, sukelluksen suunnittelu ja 
valmistelut, toiminta sukelluspaikalla ja 
turvallisuus, pintapoijun käyttö. 
Käytännön harjoitus: sukelluspäivän  
suunnittelu syvyysalueelle 20-30 m. 
 
Sukellus 1: ti 23.9.03 klo 1730-2000 
Haukiputaan monttu 
 
Sukeltajan perustaidot, pelastautumistaidot 
ja  pelastaminen 
 
Teoriakoe: ma 29.9.03 klo 1800-2100 
Oulun Lyseo 
 



Teoriakoe ja sen tarkistus, palaute 
 
Sukellus 2: ti 30.9.03 klo 1730-2000 
Haukiputaan monttu 
 
Sukeltajan perustaidot, pelastaminen, 
tasapainotus ja näkyvyyttä ylläpitävä 
uintitekniikka 
 
Sukellus 3: to 2.10.03 klo 1730-2000 
Haukiputaan monttu 
 
Suunnistaminen ja etäisyyden mittaus 
 
Sukellus 4: ma 6.10.03 klo 2000-2200 
Haukiputaan monttu 
 
Yösukellus 
 
Sukellus 5: ke 8.10.03 klo 1730-2000 
Haukiputaan monttu 
 
Merkinantoköydellä sukeltaminen ja 
sektorietsintä 
 
Sukellus 6: ma 13.10.03 klo 1730-2000 
Haukiputaan monttu 
 
Kartoitusharjoitus ja ns. briiffaus, 
pintapoijun käyttö 
 
Sukellus 7: syysleiri 2003, 17.10.-
19.10.2003, Rokua 
 
Syvempi sukellus 20-30 m suunnitellusti 
 
Kysyttävää? Soita Tapani Härö, puh. 050-
3224899. Vastaus? 
 
 
 
Norppakurssi 
 
Syksyn norppakurssi alkaa sunnuntaina 
14.9. klo 16.  Tapaamispaikka on 
Oulun lyseon lukio. 
 
Lisätietoja Tapani Kemppaiselta p. 0400 
70 9063 
 
 
 
 
 

Syyskokous 
 
Oulun Vesimiehet ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään 6.10.2003 SAK:n 
aluepalvelukeskuksen kahvion 
kokoustilassa Mäkelininkatu 31:ssa 5. 
kerroksessa kello 18:00. 
 
Esityslista 
 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja 
ja sihteeri 

2. Valitaan kaksi 
pöytäkirjantarkistajaa ja 
ääntenlaskijat. 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus. 

4. Todetaan äänioikeutettujen 
jäsenten läsnäolo. 

5. Hyväksytään toimintasuunnitelma 
vuotta 2004 varten. 

6. Hyväksytään talousarvio vuotta 
2004 varten. 

7. Päätetään vuoden 2004 liittymis- 
ja jäsenmaksuista ja niiden 
maksamisajankohdista. 

8. Valitaan johtokunnan 
puheenjohtaja, joka nimetään 
myös kerhon puheenjohtajaksi. 

9. Valitaan johtokunnan varsinaiset 
jäsenet erovuoroisten tilalle ja 
varajäsenet. 

10. Toimitetaan kahden 
tilintarkastajan sekä heidän 
henkilökohtaisten varamiestensä 
vaali. 

11. Valitaan edustajat Suomen 
Urheilusukeltaijain Liiton 
syyskokoukseen. 

12. Käsitellään johtokunnan ja 
jäsenten esittämät muut asiat. 

 
 
TERVETULOA! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Syksyn uimahallivuorot  ovat alkaneet 
syyskuun alusta. Vuorot ovat samat kuin 
viime talvena. 
 
Valvojia tarvitaan Raattiin 
sunnuntaivuorolle aukaisemaan ovet 
uijille. Ilmoittaudu Raatin 
ilmoitustaululla olevaan listaan! 
 
 
Raatti:  
Sunnuntaisin  
klo 17-18 

Norpat altaalla. 
Muille kuntosali 
käytettävissä. 
 

18-19 Yleinen allasvuoro 
19-21 Kurssien 

allasvuoro. 
Yleisessä käytössä 
jos ei kursseja. 
 

21:20 Halli laitetaan 
lukkoon. 
Poistuttava       
käytännössä jo 
hieman 
aikaisemmin. 
 

 
 
 
 
Raksila: 
 

 

Keskiviikkoisin 
 klo 20:00 - 21:30 

Yleinen uintivuoro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vesiposti sähköisenä? 
 
Ilmoita sähköpostilla 
marjorusanen@jippii.fi, jos haluat 
Vesipostisi tulevaisuudessa 
AINOASTAAN sähköisessä muodossa  
seuran sähköpostilistan kautta.   
Postituslistalle liittyminen tapahtuu 
lähettämällä sähköpostia omasta 
sähköpostiosoitteestasi osoitteeseen 
vesimiehet-subscribe@yahoogroups.com. 
Kun olet liittynyt listalle, voit lähettää 
listalle postia osoitteella 
vesimiehet@yahoogroups.com. 
 
Listalla on tällä hetkellä yli sata 
rekisteröitynyttä käyttäjää, joten se alkaa 
kattaa suurimman osan jäsenistämme ja 
toimii tehokkaana tiedotuskanavana 
 
 
 
Tapahtumakalenteri 
 
Syyskuu 
11.9.03-19.10.03 

P2 –kurssi  

14.09.- 
klo 16 

Norppakurssi 
Oulun Lyseon lukio 

Lokakuu 
6.10. klo 18 

Syyskokous 
 
Mäkelininkatu 31 
 5. kerros 

 Muutto 
Messipojantielle 

 
17.-19.10. 

Rokuan leiri 
Vaulujärvellä  
(Markku Heiskari) 

Loka-
Marraskuu 

P1 -kurssi 
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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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