
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puheenjohtajalta 
 
Syyskokous on jälleen pidetty ja 
seuran johtokunta vuodelle 2004 on 
valittu. Kokouksessa keskusteltiin 
rakentavasti seuran johdon 
”kierrättämisestä”. Ajatus on kyllä ihan 
hyvä, mutta vaihtoehtoja ei tunnu 
olevan. Johtokunnan kokoonpano 
vaihtui tänäkin vuonna parilla 
hengellä, kuten myös edellisenä 
vuonna. Kuulimme, että jossain 
piireissä on valitettu johtokunnassa 
olevan yksittäinen ammattiryhmä liian 
vahvasti edustettuna. Aikaisemmin on 
kuulemma valitettu, että johtokunta 
valitsee kavereitaan johtokuntaan. 
Tällaiset puheet pitäisi kai jättää 
kokonaan omaan arvoonsa, mutta 
tehdään nyt kuitenkin asia kaikille 
selväksi. Johtokuntahan ei valitse 
ketään seuraavan vuoden johtokuntaan, 
vaan valinnan tekee vain ja ainoastaan 
yleiskokous. Johtokunnassa on kyllä 
ihmisiä, jotka ovat hyviä ystäviä 
keskenään. Ystävyyssuhteet ovat 
syntyneet johtokuntatyöskentelyn ja 
sukeltamisen tiimoilla, eikä toisinpäin. 
Tuosta ammattiryhmäkeskittymästä en 
halua sanoa muuta, kuin että uskon sen 
olevan puhtaasti sattumaa – sikäli kun 
se teknologiakaupungissa voi olla. Ei 
Raahessakaan ihmetellä, jos seuran  
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johdossa on paljon teräksentekemisen 
ammattilaisia. Mikäli seuran jäsenet 
kokevat asioiden olevan huonosti, on 
olemassa ainakin kaksi vaihtoehtoa. 
Toinen on tulla paikalle 
yleiskokoukseen ja äänestää 
johtokuntaan sellaisia ihmisiä, joiden 
uskoo hoitavan asioita eri tavalla. 
Lyhyemmällä tähtäimellä voi vaikuttaa 
myös kertomalla kehitysajatuksiaan 
johtokunnan jäsenille. Turhat 
jupisemiset, varsinkin jossain nurkan 
takana, on syytä jättää pois. Aidot 
kehitysehdotukset ja toimenpiteet ovat 
niitä, joilla seuraa kehitetään. 
Olen puheenjohtajakausinani pyrkinyt 
kehittämään seuran leiritoimintaa sekä 
taloutta. Talous on nyt hyvällä mallilla 
– toisin kuin oli ottaessani tehtävän 
ensimmäisen kerran vastaan. Leirien 
määrä on myös kasvanut. Nyt kun 
leiritoiminta on mielestäni hyvällä 
mallilla, olen vuoden verran pyrkinyt 
suuntaamaan sukellustoimintaa 
enemmän merelle. Tämä on tavoitteeni 
jatkossakin, mikäli johtokunta on 
asiassa kanssani samaa mieltä. Mikäli 
jäsenistö kokee tämän vääräksi 
linjaksi, pyydän tuomaan esille 
vaihtoehtoja puheenjohtajaksi ja 
ilmaisemaan halunsa seuran 



toimintalinjauksiksi. Mielestäni 
rannikkokaupungissa sijaitsevan 
sukellusseuran tulee pystyä tarjoamaan 
sukellusmahdollisuuden jäsenilleen 
myös meressä. Jos seuran enemmistö 
on toista mieltä, siihen on myös 
tyytyminen. 
Tämän kirjoituksen tarkoitus ei ole 
osoittaa ketään sormella eikä valittaa, 
vaan tuoda esille oma linjaukseni 
seuran suunnasta.  
 
 - Markku 
 
 
 
Seuran ansioituneiden jäsenten 
muistaminen 
 
Tämänvuotisissa pikkujouluissa 
muistettiin aktiivisesti seuran 
toimintaan osallistuneita jäseniä. 
SUSL:n johtokunta oli myöntänyt 
OVM:n esityksestä kaksi pronssista 
ansiomerkkiä. Ne saivat Tapani 
Kemppainen ja Juha Haapajärvi. 
Tapani on toiminut johtokunnassa ja 
taloudenhoitajana viiden vuoden ajan. 
Lisäksi hän on toiminut aktiivisesti 
kouluttajana sekä pyörittänyt 
nuorisotoimintaa ja norppakursseja. 
Tapani on myös järjestänyt Norjan 
leirin vuodesta 1996 alkaen ja 
hakeutunut sukellustukialuksemme 
kippariksi ja sitä kautta mahdollistanut 
merialueella sukeltamisen. Juha on 
toiminut aktiivisesti kouluttajana yli 
viiden vuoden ajan sekä myöhemmin 
kurssien vastuukouluttajana. Hän on 
myös erityisesti ansioitunut lyhyiden 
päiväretkien organisoimisessa, sekä 
lammikoihin että merialueelle. Juhaa 
on myös kiittäminen suurimmasta 
osasta seuran käytössä olevasta 
vedenalaisesta videomateriaalista. 
Materiaalin on Juha joko itse kuvannut 
tai joku muu on käyttänyt hänen 
vedenalaista kuvauskalustoaan. 
Videomateriaalia on kuvattu sekä 
kesällä että talvella. 

Pitkäaikaisesta aktiivijäsenyydestä 
palkittiin seuran taskumatilla Liisa 
Törmäkangas ja Tommi Salminen. 
Liisa toimi useita vuosia johtokunnassa 
ja hoiti ansiokkaasti sihteerin tehtäviä 
johtokuntatyöskentelyn ohella. 
Johtokunnassa ollessaan hän on ollut 
järjestämässä useita leirejä. 
Esimerkiksi Manamansalossa nykyisin 
käyttämämme leiripaikka on Liisan 
löytämä. Tommi on noussut 
kouluttajaksi ja aktiiviseksi 
tekniikkasukeltamisen harrastajaksi 
varsin nopeasti. Sukelluskaudella ei ole 
kovin montaa leiriä, jossa Tommia ei 
näkyisi. Johtokuntatyöskentelyssä 
Tommi on ollut aktiivinen ja osallistuu 
seuran kaluston rakentamiseen 
innokkaasti. 
 
Aktiivisukeltajien taustavoimia 
muistettiin OVM:n 25-vuotisjuhlassa 
saadulla kiertopalkinnolla. Vuoden 
kiinnitys on sukeltavalla Raumanin 
perheellä. Sukellusharrastus vie 
kesästä monta viikonloppua, joten 
taustavoimien täytyy tukea 
harrastamista. Raumanin perhe on 
esimerkki sukeltamisesta koko perheen 
harrastuksena.  
 
Oulun Vesimiehet ry Onnittelee 
aktiivijäseniä ja kiittää Juhaa, Tapania, 
Liisaa, Tommia ja Raumaneja 
sukelluksen eteen tehdystä 
merkittävästä työstä.  
 
Tiina & Markku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KOULUTUSKALENTERI 
 
Seuraavia kursseja järjestetään tai 
ainakin yritetään järjestää vuoden 2004 
aikana: 
 
 
 
P1-KURSSI  
 
Helmi-huhtikuussa, vastuukouluttajana 
Juuso Mettälä. Pieni mahdollisuus on, 
että järjestettäisiin kevään aikana 
toinenkin P1-kurssi. Perinteisesti 
pidetään loppusyksyn aikana vielä 
yhden P1-kurssin teoriat ja altaat. 
 
 
P2-KURSSI  
 
Loppukesän/syksyn aikana, 
vastuukouluttajana toimii 
todennäköisesti Tapani Härö tai Arto 
Savela. 
 
 
P3-KURSSI 
 
Loppukesän/syksyn aikana, 
vastuukouluttajana Juha Haapajärvi. 
 
 
NITROKSI-kurssi  
 
Todennäköisesti kevään aikana, 
vastuukouluttajana Juuso Mettälä. 
 
 
SYVÄSUKELLUSKURSSI  
 
Harjoituksineen suoritettaneen pitkin 
sukelluskautta. Vastuukouluttajana 
Tapani Härö. 
 
 
 
 
 
 
 

LÄHIKOULUTTAJAKURSSI  
 
Pyritään pitämään syksyn aikana Juha 
Haapajärven järjestelemänä. 
 
Kurssien alkamisista tulee erillinen 
ilmoitus sopivana ajankohtana. Mikäli 
kursseista on kyseltävää, kääntykää 
joko kurssin vastuukouluttajan tai 
seuran koulutusvastaavan (Juuso) 
puoleen. 
 
 
P1-KURSSI pidetään siis kevään 
aikana. Mikäli teillä on tuttuja, jotka 
olisivat kiinnostuneita kurssista, 
suositelkaa heille pikaista 
ilmoittautumista rekisterinpitäjällemme 
(Marjo). Kurssille ilmoittautuneille 
soitellaan perään, kunhan kurssin 
aikataulu varmistuu tammikuun 
aikana. Pääsyvaatimuksena on riittävä 
uintitaito (200 m) ja 15 vuoden ikä 
saavutettuna vuonna 2004. 
 
 
KIINNOSTAAKO 
KOULUTTAMINEN? 
 
Mikäli olet P3- tai vastaavan tason 
sukeltaja ja sinua innostaisi tulla 
mukaan rempseään, mutta 
ammattitaitoiseen joukkkoon 
kouluttamaan aloittelevia sukeltajia, 
ota yhteyttä seuran koulutusvastaavaan 
(Juuso). Pääsyvaatimuksena 
kouluttajakurssille Vesimiesten kautta 
on siis P3-kurssi, seuran jäsenyys ja 
halu auttaa seuran järjestämissä 
koulutustapahtumissa. 
 
 
SAUNAILTA 
 
Kouluttajille ja koulutuksesta 
kiinnostuneille järjestetään saunailta 
tarjoiluineen la 24.1. klo 17.30 alkaen 
osoitteessa puistokatu 34 tai 36. No 
joka tapauksessa sauna on 



kellarikerroksessa talossa, jossa on 
joku pankki ja joku pubi katutasossa.  
 
Käynti saunaan on talon takapuolelta, 
jossa on myös opastelappuja 
Vesimiehille. Pyyhkeet tulevat talon 
puolesta. Tilaisuuteen on tarjoilujen 
vuoksi PAKOLLINEN 
ilmoittautuminen Juusolle: 
050 568 6556, 15.1. mennessä! 
 
 
 
Seuran toiminnan kehittyminen ja 
muuttuminen viime vuosina 
 
Oulun Vesimiehet ry:n leiritoiminta on 
muuttunut viimeisten seitsemän vuoden 
aikana melkoisesti. Sekä leirien 
määrä, että sisältö on muuttunut. Se, 
onko suunta ollut positiivinen vai 
negatiivinen jää lukijan arvioitavaksi. 
Myös kurssitoiminnassa on ollut 
muutoksia, osittain myös seuran 
kaluston lisääntymisen vuoksi ja 
taloudellisen tilanteen suotuisan 
kehityksen takia. 
 
Vuonna 1997 järjestettiin seuran 
arkistojen mukaan seitsemän leiriä. 
Leireillä kävi runsaasti leiriläisiä, 
mutta aivan kaikki eivät aina 
sukeltaneet. Toiminta oli usein 
vauhdikasta ja toisinaan jopa 
ympärivuorokautista. Seuraavina 
kahtena vuonna suuria muutoksia 
leiritoiminnassa ei tapahtunut. 
Aikaisempien vuosien tapaan vuoden 
1997 P1-kurssilla käytettiin vielä 
runsaasti jäsenistöltä lainattuja laitteita, 
koska seuran omat resurssit eivät 
kurssien tarpeisiin riittäneet. 
Regulaattoreissa oli monentasoisia 
laitteita. Paineilmasäiliöt olivat 
kuitenkin pitkälti samanlaiset. Vuoden 
1997 erikoisuutena oli 
meriarkeologiakurssi ja yhteistyössä 
SPR:n kanssa järjestetty ensiapukurssi. 
Seuran talous oli välttävällä mallilla. 
Positiivisena seikkana lainat oli saatu 

maksettua pois, mutta loppuvuodesta 
likviditeettikriisi oli tosiasia. 
 
Vuonna 1998 järjestettiin seuran 
ensimmäinen seoskaasusukelluskurssi. 
Liitonkin ohjelmassa tuore N1 –nitrox 
kurssi otettiin siis ohjelmaan tuolloin. 
Kouluttajakoulutuksessa ryhdyttiin 
kiinnittämään huomiota kouluttajien 
pysymiseen seuratoiminnassa mukana. 
Tämä myös osittain sen vuoksi, että P2 
ja P3 –sukeltajat eivät enää saaneet 
virallisesti osallistua 
koulutustoimintaan. Seuran talouden 
kehittyminen parempaan suuntaan 
alkoi. Aikaisemmin monenlaista työtä 
oli tehty paljon talkoovoimin, mutta 
nyt talkoovoimaa ei tahtonut enää 
saada. Tämän vaikutuksesta 
jäsenmaksuja ja kurssien hintoja 
jouduttiin hieman korottamaan. 
Ratkaisu oli perusteltu, ja seuran talous 
pysyi hallinnassa. 
 
Vuosituhannen vaihtuessa seuralle 
hankittiin kolmas ja melkein heti 
perään neljäs 
hengitysilmakompressori. Lisäksi 
laitepakettikanta parani merkittävästi. 
Laitteiden määrä helpotti kurssien 
järjestämistä ja uudet kompressorit 
helpottivat päivämatkojen järjestämistä 
sekä isojen leirien paineilmahuoltoa. 
Leirien määrä lähtikin nousuun ja 
vuonna 2000 leirejä oli 9 kappaletta. 
Vuoden 2002 kymmenen leiriä koettiin 
jo lähes liian suureksi määräksi. 
Samana vuonna kurssitoimintaan 
otettiin mukaan syväsukelluskurssi 
sekä järjestettiin jälleen nitrox-kurssi. 
Nitrox – kurssin järjestämistä ja nitrox 
– sukeltamista yleensä helpotti seuran 
hankkima nitrox – täyttölaitteisto. 
Lisäksi kymmenen hengen P1-kurssi 
voitiin nyt järjestää seuran omilla 
laitepaketeilla. Kenenkään kurssilaisen 
ei tarvinnut lainata toisen sukeltajan 
laitepakettia. Muun kurssitoiminnan 
lisäksi venettä kipparoivaa jäsenistöä 



koulutettiin viranomaisten vaatimalla 
Meri-VHF – kurssilla. 
 
Vuodelle 2003 leirien määrää 
vähennettiin, koska aktiivisuus 
osallistua leireille oli pienentynyt ja 
kymmenen leiriä vuodessa koettiin jo 
liian suureksi määräksi. Toimintaa 
oltiin jo edellisenä vuonna pyritty 
suuntaamaan enemmän merelle. 
Puheenjohtajan ja johtokunnan linjaus 
tällä hetkellä on, että leirien määrä 
pidetään ennallaan ja merellä 
tapahtuvaa sukellustoimintaa pyritään 
tukemaan ja aktivoimaan enemmän. 
Tämän linjauksen vahvisti myös 
syyskokous syksyllä 2003. Nyt seuran 
taloudellinen tilanne on hyvä. Mistään 
varakkaasta seurasta ei voida puhua, 
mutta muutaman vuoden takainen 
tilanne huomioon ottaen talouden 
tilaan voi olla tyytyväinen. Lisäksi on 
muistettava, että yleishyödyllinen 
yhteisö ei saa tuottaa merkittävää 
voittoa kovin kauaa verottajan 
kiinnostumatta asiasta. Voittoa voidaan 
tuottaa, mutta sille täytyy olla 
perustelut, kuten nyt on ollut. 
 
Seuramme suurimpiin ongelmiin 
kuuluu tällä hetkellä seuratoiminta-
aktiivien puute. Kursseilta ei jää 
yleensä kovin monta uutta 
aktiivisukeltajaa seuraan. Myös 
koulutustoimintaan ja seuran yhteisten 
tapahtumien järjestelyyn kaivataan 
lisää resursseja. Näiden tehtävien 
jääminen pienen joukon varaan on 
potentiaalinen uhka seuran toiminta-
aktiivisuuden jatkumiselle nykyisellä 
tasolla. Kaikissa yhdistyksissä näkyy 
nykypäivän kiireinen elämänrytmi ja 
talkoohengen puute. Myös meillä vain 
10% seuran jäsenistä touhuaa yhteisten 
asioiden parissa. Valitettavasti 
passiivisuus ajaa toimintaa enemmän 
siihen suuntaan, että harrastuksesta 
täytyy maksaa entistä enemmän. 
Jäsenmaksukorotuksilta vältyttiin vielä 

ensi vuoden osalta. Vuoden päästä 
tilanne voi olla toinen.  
-Markku 
 
 
Suomalaisia sukelluskohteita 
verkossa 
 
Osoitteessa http://piim.netholic.com on 
varsin toimivan oloinen palvelu 
suomalaisista sukelluskohteista.  
 
Mainittu palvelu on ollut koekäytössä 
noin puolen vuoden ajan ja jos käyttö 
yleistyy, saattaa muodostua ihan 
kivaksi tietopankiksi. 
 
 
 
 
SYVÄSUKELLUSKURSSILLE? 
Ohjelma luodaan yksilöllisesti. 
Pääsyvaatimukset: 150 sukellusta + 
jonkin verran kokemusta omilla 
syväsukellukseen soveltuvilla laitteilla 
sukeltamisesta ja väh. CMAS 
P3/vastaava. Ota suoraan yhteyttä p. 
050-3224899/ Tapani Härö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valvojia tarvitaan yhä 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 
 
Tällä kertaa kaikki saavat 
paperiversion, koska jäsenmaksulaput 
postitetaan myös sähköisen version 
tilaajille. 
 
 
 
Tapahtumakalenteri 
 
Tammikuu 
24.1. klo 17.30 

Koulutuksesta 
kiinnostuneiden 
saunailta 

Helmi-
huhtikuu 

P1 –kurssi 

Huhtikuu Jäänalle-leiri 
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Koska Vesiposti ilmestyy Internetissä sähköisessä muodossa, on roskapostin 
ehkäisemiseksi allaoleviin sähköpostiosoitteisiin lisätty loppuun ylimääräinen osa, 
joka tulee siis poistaa, että sähköposti menee perille. 
 
 

Vesimiehet r.y. 
 
Johtokunta: 
 
Markku Heiskari, pj.  markku.heiskari@yomi.com.poista 050 386 5209 
Esa Vuoppola, vpj.  esa.vuoppola@remec.com.poista 040 559 9095 
Tiina Ervelius, siht.  tiina@here.is.poista   040 777 6369 
Tapani Kemppainen  tapani.kemppainen@oulu.fi.poista 0400 70 9063 
Jukka Pelttari   pelttjuk@yahoo.co.uk.poista  044 506 5255 
Marjo Rusanen   marjorusanen@jippii.fi.poista  045 6307749 
Tommi Salminen  tommi.salminen@iki.fi.poista  0400 81 4992 
Ilkka Hassinen, vj.  ilkka.hassinen@fimnet.fi.poista  050 524 1686 
Tuula Kangas-Saarela, vj. tuula.kangas-saarela@oulu.fi.poista 0400 684823 
 
 
 
Toimihenkilöt:  
 
Sihteeri: Tiina Ervelius   tiina@here.is.poista        040 777 6369 
Rahat:  Tapani Kemppainen  tapani.kemppainen@oulu.fi.poista   0400 709063 
Jäsenrekisteri  
ja Vesiposti: Marjo Rusanen   marjorusanen@jippii.fi.poista       040 7166549 
Koulutus: Juuso Mettälä          jsmettal@mail.student.oulu.fi.poista 050 5686556 
Turvallisuusasiat: Tapani Härö   tapani.haro@keikkalainen.fi.poista   050 3492469 
Veneasiat: Jukka Rauman             08-554 3371 
Nuorisotoiminta: Tapani Kemppainen tapani.kemppainen@oulu.fi.poista    0400 709063 
VAPEPA: Matti Karppinen  matti.kar@suomi24.fi.poista        0400 937 839 
Kalusto: Esa Vuoppola   esa.vuoppola@remec.com.poista       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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