
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUHEENJOHTAJALTA 
 
Kesän ilmahuoltoasiat näyttävät 
edistyvän. Mikäli kaikki sujuu 
johtokunnan suunnitelman mukaan, 
saamme Messipojantieltä meille 
sopivat (laajemmat) tilat käyttöömme 
kevään aikana. Sinne on mahdollista 
rakentaa asianmukainen ja säädösten 
vaatimukset täyttävä täyttötila 
sähkökompressorille. Pullojen 
liikuttelukin on helpompaa kuin 
Vesimyllyllä koska nämä tilat ovat 
katutasossa. Saman tilan yhteydessä on 
myös seuran kalustovarasto sekä 
mahdollisesti koulutustila. 
Koulutustilan osalta tilanne on vielä 
hieman auki. Jos koulutustila 
rakennetaan, seura ottaa kiitollisena 
vastaan lahjoituksia tilan sisustusta 
varten. 
 
Aurinkoista kevättä, 
 
- Markku 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operaatio Jäänalle 
 
Jään alle sukelletaan Vaalassa 
Saarijärvellä 27.-28.3. Paikkana sama 
Hilkkula-maja, kuin vuosi sitten. Maja 
tarjoaa yösijaa 30 hengelle, 
asialliset ruuanlaittomahdollisuudet 
sekä hyvät puitteen illanvietolle. 
Iso rantasauna on käytössämme on 
kuten ennenkin. Yöpyjät ottakaa 
mukaan omat liinavaatteet tai 
makuupussit ja varatkaa paikat 
allekirjoittaneelta, puh. 
044 506 5255 tai sähköpostilla 
pelttjuk@yahoo.co.uk. 
 
Ajo-ohjeet: Kajaanintieltä (tie no. 22) 
kääntyy ennen Vaalaa tie Jylhämään. 
Ohitetaan Nuojuan voimalaitos minkä 
jälkeen piakkoin risteyksestä oikealle, 
kylteissä ainakin Nuojua/Rokua. 
Ajetaan tätä tietä suoraan, tie ylittää 
rautatien, minkä jälkeen jatketaan 
edelleen noin 3 km kunnes oikealle 
kääntyy Saarijärventie, kylteissä 
Saarijärvi/Hilkkula. Saarijärventietä 
ajetaan suoraan noin 2 km ja olet 
perillä. Tällä viimeisellä pätkällä on 
tien varrelle vasemmalle puolelle 
kiinnitetty sinipunaisia nauhoja 
opastamaan perille. 
 
- Jukka 
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Kevätkokous  
 
Oulun Vesimiehet r.y:n 
sääntömääräinen kevätkokous pidetään 
21.4. alkaen klo 18.00 osoitteessa 
Puistokatu 36, Heinäpäässä. Samassa 
talossa on Osuuspankki ja pub 
Heinäkenkä. Käynti tilaan on talon 
takapuolelta, jossa on myös 
opastelappuja Vesimiehille.  
 
Kokouksessa käsitellään seuran tilit ja 
tuloslaskelma. 
 
Kokouksen 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.  Vahvistetaan vuosikertomus ja 
tilinpäätös sekä päätetään niiden ja 
tilintarkastajain kertomuksen 
perusteella  vastuuvapauden 
myöntämisestä johtokunnalle ja muille 
tilivelvollisille 
 
§6.Valitaan edustajat 
Urheilusukeltajain Liiton 
kevätkokoukseen 
 
Tervetuloa kaikki jäsenet! 
 
 
 
Kevätkokouksen jälkeen palaveerataan 
kesän Norjan leiristä. Norjan leiri 
järjestetään viikolla 29. Alustavasti on 
harkittu Lofootteja leirin pitopaikaksi. 
Tule mukaan kertomaan mielipiteesi ja 
keskustelemaan. 
 
 
 
 
 

Helatorstaina Kirkkoniemeen 
 
Mitä: Laivojen ja lentokoneiden 
hylkyjä, kuningasrapuja, kissakaloja ja 
kylmää vettä. 
Missä: Kirkkoniemi, Norja. 
Milloin: Helatorstaiviikolla 19.-
23.5.2004 
Miten: Ilmoittaudu majoitusta varten 
Tommille 11.3.2004 mennessä (eli 
HETI!) joko sähköpostilla: 
tommi.salminen@iki.fi tai puhelimitse: 
0400-814992 
 
 
 
NITROKSIKURSSI 
 
Nitroksisukeltamisessa käytetään 
normaalin paineilman sijasta hapella 
rikastettua ilmaa. Tälläisen 
kaasuseoksen käyttäminen vaatii 
hieman lisätietoa asiasta, joten 
toukokuun aikana Oulun Vesimiehet ry 
järjestää CMAS*-
nitroksisukelluskurssin. Kurssiin 
sisältyy tarpeellinen määrä teoriaa (n. 
10 h) ja kaksi avovesisukellusta. 
Pääsyvaatimuksena kurssille on Oulun 
Vesimiesten jäsenyys, vähintään P2- 
tai vastaavan tason sukeltajakortti sekä 
voimassaoleva lääkärintodistus. Hinta 
tätä kirjoitettaessa ei ole varma, mutta 
asettunee sinne 70-100 €:n hujakoille. 
Hinta ei sisällä nitroksikorttia. 
Ilmoittautumiset kurssin 
vastuukouluttajalle 15.4. mennessä.  
 
 
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. 
 
 
Tapahtumakalenteri 
 
Maaliskuu  
27-28.03 

Jäänalle-leiri 
Vaala, Saarijärvi 

Huhtikuu 
21.4. klo 18 

Kevätkokous 
Puistokatu 36 

Huhtikuu 
21.4.  

Norjanleirikokous 
Puistokatu 36 

Toukokuu 
19.-23.5 
 

Helatorstaiviikon 
Norjan leiri 
Kirkkoniemeen 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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.poista.com 050 386 5209 
Esa Vuoppola, vpj.  esa.vuoppola@remec.poista.com 040 559 9095 
Jani Huhtamella, siht.  urmel@poista.ee.oulu.fi    0400 30 8654 
Ilkka Hassinen     ilkka.hassinen@poista.fimnet.fi  050 524 1686 
Jukka Pelttari   pelttjuk@poista.yahoo.co.uk  044 506 5255 
Marjo Rusanen   marjorusanen@jippii.poista.fi  045 630 7749 
Tommi Salminen  tommi.salminen@iki.poista.fi  0400 81 4992 
Juha Haapajärvi, vj  juha.haapajarvi@poista.nokia.com  040 746 2156 
Tapani Kemppainen  tapani.kemppainen@poista.oulu.fi 0400 70 9063 
 
 
 
 
 
Toimihenkilöt:  
 
Sihteeri: Jani Huhtamella   urmel@ee.oulu.fi.poista                  0400 308654  
Rahat:  Tapani Kemppainen  tapani.kemppainen@oulu.fi.poista   0400 709063 
Jäsenrekisteri  
ja Vesiposti: Marjo Rusanen   marjorusanen@jippii.fi.poista         045 6307749 
Koulutus: Juuso Mettälä          jsmettal@mail.student.oulu.fi.poista  050 686556 
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 37839 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 


