
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUHEENJOHTAJALTA 
 
Tätä kirjoitettaessa odotellaan jo 
kovasti Helatorstaita ja Kirkkoniemen 
leiriä. Vaikka Kirkkoniemeen on 
melkoinen ajomatka, on leirille 
ilmoittautunut ilahduttavan suuri 
joukko Oululaisia sukeltajia. 
Kirkkoniemen vakiokohteet Johan 
Faulbaum ja Curtiss ”Kitty Hawk” 
ovat hylyistä kiinnostuneiden 
kiikarissa. Myös Dornier – lentovene 
on herättänyt kiinnostusta, mutta 
paikallisen oppaan suolaiset hinnat 
asettavat sillä sukeltamiselle 
rajoituksia. Hylkyä yritettäneen 
kuitenkin käydä etsimässä GPS:n 
avulla, mikäli näkyvyys on sellainen 
että löytymisen edellytykset ovat 
olemassa. 
 
Kevään kuluessa Messipojantien 
kerhotila on laajentunut sen verran, 
että tilat voidaan jakaa nyt kolmeen eri 
käyttöön. Sähkökompressorille on oma 
kompressorihuone, joka hyväksytetään 
täyttöpaikkana turvatekniikan 
keskuksen valtuuttamalla 
asiantuntijalla. Tilaan pyritään myös 
järjestämään vesihaude täytettävälle 
säiliölle, jotta säiliö ei kuumenisi kovin 
paljoa. Vanha osa jää kokous- ja 
koulutuskäyttöön. Sieltä siirretään  
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kaikki ”varastotavara” isompaan 
huoneeseen, jota kutsuttakoon vaikka 
kerhohuoneeksi. Jos mainitun 
kerhohuoneen lattia saadaan 
kauttaaltaan samaan tasoon ja seinät 
maalattua, voisi tätä tilaa hyödyntää 
kerhoilloissa yms. tilaisuuksissa, joissa 
suunnitellaan sukellusreissuja, 
täytetään pulloja sekä touhutaan 
muutenkin yhdessä. Tiloissa on 
automaattiset murtohälytys- ja 
rikosilmoituslaitteet, joten 
omaisuutemme on siellä hyvässä 
turvassa. Tilan parempi 
hyödyntäminen edellyttää kuitenkin 
vielä talkootyötä. Lisäksi tilaan otetaan 
vastaan lahjoituksena esimerkiksi 
nojatuoleja. 
 
Toiveissa olisi myös saada Victoria 
vesille pian Helatorstain jälkeen. 
Suurin este vesillelaskulle on tällä 
hetkellä potkuriakselin tarkistaminen. 
Viime kesänä se tuntui täristävän 
epäilyttävästi. Kun tukialuksemme on 
saatu vesille, pyrimme käymään 
kesäkuusta elokuuhun saakka Telmalla 
tai Sofia Marialla keskiviikkoisin. 
Tämä tietenkin sovitetaan säiden ja 
lähtijöiden mukaan. Pystysuoriin 
kiviseiniin ja yksitoikkoiseen 



mutapohjaan kyllästyneille suosittelen 
kierrosta Telmalla. Sieltä löytyy aina 
uutta ja mielenkiintoista tutkittavaa. 
Valitettavasti vain alkukesästä 
näkyvyys tahtoo olla surkean ja vielä 
surkeamman välillä. Heinä-elokuussa 
tilanne on onneksi useimmiten 
korjaantunut. 
 
Mukavaa ja turvallista alkanutta kautta 
toivottaen, 
 - Markku 
 
Norppa-toimintaa 
 
Tämän kauden Norppa-toiminta alkaa 
olla lopussa. Vielä kesällä venereissu 
ja sitten aletaankin suunnitella 
seuraavaa kautta. Toiminta on ollut 
kohtuullisen moninaista, vaikka kaikki 
harjoitteet ovatkin altaassa tehtyjä. 
Pelattiin uppopalloa, jalkapalloa ja 
lentopalloa, sukelleltiin erilaisia ratoja 
ja harjoiteltiin oikeaa tekniikkaa. Mutta 
kaikkein mukavinta tuntui olevan tuo 
laitteilla sukeltaminen vaikka pullot 
vähän liian isot olivatkin. Onneksi 
saatiin parille viimeiselle kerralle uusi 
pieni liivi ja pienempi neljän litarn 
pullokin on ilmeisesti tulossa! Pääsevät 
pienimmätkin Norpat sukeltelemaan 
ilman, että joku pitää pullosta kiinni. 
Muutama poika aloittikin jo P1-
kurssin, mutta kulkevat silti edelleen 
mukana Norppatoiminnassa. 
 
Viimeisellä harjoituskerralla meillä oli 
kamera mukana ja Tapani lupasikin 
laittaa kuvat meidän sivuille. Ja jos 
joku Norppa haluaa kuvat itselleen, 
niin laittakaahan minulle sähköpostia 
niin lähetän ne teille. 
 
Kurssisuorituksia tehtiin useampaan 
kertaan ja S1-kurssin suoritettua saivat 
Lotta, Jere, Aleksi ja Joni. S2-kurssin 
suorittivat loppuun Antti ja Lauri. 
Onnea Kaikille! 
Miia 
myynti@po-markkinointi.com 

Norjanleiri 
 
Tänä vuonna Norjaan pääsy on ollut 
tavallista vaikeampaa, mutta lopulta 
olen saanut pitävän varauksen 
Lofooteilta, paikasta nimeltä Sandvika 
Fjord- og Sjöhuscamping. Varaustapa 
vain oli nyt erilainen: minun piti 
ilmoittaa etukäteen mökkiä tarvitsevien 
määrä. Tästä syystä en ole voinut 
kertoa kenellekään etukäteen mihin 
mökkiin kukin majoittuu. Ja varaus on 
tehty vain niille, jotka ovat vastanneet 
nettikyselyyn. Mutta yksittäisille 
myöhemmin ilmoittautuneille tilaa 
löytynee. Saan vasta tänä päivänä 
(28.5.) tiedon meille varatuista 
mökeistä. Tästä syystä täytyy pitää 
majoituskokous Messipojantiellä 
torstaina 10.6. normaaliin 
kokoontumisaikaan klo 18. Lisätietoja 
tarvittaessa 0400 709 063 klo 16 
jälkeen. 
 
Leirintäalueen sivut löytyvät: 
www.lofotferie.no/indexnext.html  
ja siellä Sandvika Fjord- og 
Sjöhuscamping. 
 
-Tapani 
 
 
Victorialla hylyille 
 
Kesällä järjestetään reissu joka 
keskiviikko Telmalle ja Sofia Marialle,  
mikäli vain säät sallivat ja porukkaa 
löytyy vähintään neljä henkilöä 
mukaan.  
 
Reissuista ilmoitellaan myös 
sähköpostilistalla. 
 
Venerannassa on nykyään kauko-
ohjattava puomi. Jos haluat ajaa auton 
veneen lähelle, pyydä reissun kipparia 
avaamaan puomi. 
 
 
 



Kippariksi? 
 
Victoriaa kipparoimaan pätevien 
henkilöiden määrää olisi tarkoitus 
lisätä. Victorian kipparoinnista 
kiinnostuneet, erityisesti apukippareina 
toimineet, ottakaapa yhteyttä 
Haapajärven Juhaan puh. 040 7462156 
juha.haapajarvi@nokia.com 
 
 
Väijyvuorolaisia! 
 
Victorian laituripaikkaan kuuluvat 
vartiovuorot ovat 8.7 (torstai) ja 23.7. 
(perjantai). Vartiovuoro alkaa 
kyseisenä iltana klo 20 ja jatkuu 
seuraavaan aamukuuteen. Vuorot on 
pyritty jakamaan muutaman henkilön 
kesken siten, ettei kenenkään tarvitsisi 
valvoa koko yötä. 
 
Vapaaehtoisten vartiohenkilöiden 
toivotaan ilmoittauttuvan Markku 
Heiskarille: 
 
puh. 050 3865209 
 
 
P1-kurssilaisille tärkeää asiaa 
kevätleireistä 
 
P1-kurssin avovesileiri pidetään 
Rokualla NMKY:n leirikeskuksessa 
Vaulujärvellä 4.-6.6. (ajo-ohje 
Vesipostin lopussa). Leirin ohjelma 
alkaa perjantaina n. klo 19.30 ja 
päättyy sunnuntaina n. klo 16.00. 
Lukittu portti NMKY: mökille 
johtavalla tiellä avautuu n. klo 19.00 
ellei asiasta toisin sovita ja ilmoiteta 
seuran yleisellä sähköpostilistalla. 
Mikäli joku kurssilainen on vailla 
kyytiä leirille, ilmoittautukoon Juusolle 
(050 568 6556). 
Toivottavaa olisi myös, että ne leireille 
lähtijät, jotka ovat valmiita tarjoamaan 
autopaikkaa perille asti ja takaisin, 
ilmoittaisivat asiasta Juusolle. Leirillä 
on yhteismajoitus kahdessa isossa 

tuvassa, joissa makuupaikat sijaitsevat 
puulavereilta. Patjoja ja tyynyjä löytyy, 
joten mukaan yöpymistä varten 
tarvitaan vain makuupussi tai 
peittolakana -yhdistelmä ja 
hammasharja. Jokainen osallistuja 
vastaa omasta muonituksestaan. 
Keittiössä on kaikenmaailman 
kokkausmahdollisuuksia, 
mikroaaltouuni ja pari pientä 
jääkaappia, joten pelkkään 
retkimuonaan ei tarvitse tyytyä. 
Suositeltavaa on ottaa mukaan jotakin 
iltanuotiolla paisteltavaakin. 
 
 
Uusia suosituksia sukeltamiseen 
SUSLista 
 
Sukeltajantaudin 
ennaltaehkäisemiseksi 
SYVÄPYSÄHDYS: Yli 12 metriä 
syviltä sukelluksilla suositellaan 
tehtäväksi ns. syväpysähdys, joka on 
pituudeltaan 1 minuutti ja syvyytenä 
pinnan ja pohjan puoliväli. Tämä ei 
lyhennä turva- eikä dekopysähdysten 
tarvetta.  
 
TOSIHIDAS nousu lähellä pintaa: 
Turvapysähdyksestä pintaan noustessa 
suositellaan käytettäväksi 
matkavauhtia 1 m/min, mikä on siis 
tajuttoman hidasta. Käytännössä 
normaaleilla suoranoususukelluksilla 
tuskin on kauhian suuri rike vaikka 
nousisi hieman nopeamminkin, kunhan 
muistaa nousta viimeiset metrit 
korostetun hitaasti ja välttää korkkina 
pintaan nousua turvapysähdyksen 
loputtua. Dekosukelluksilla lienee 
syytä keskittyä tarkemmin myös 
oikeaan nousunopeuteen lähellä pintaa, 
jossa siis paineen suhteelliset 
muutokset ovat suurimmillaan. 
-Juuso 
 
 
 
 



Syksyn P3 –kurssista 
 
Tänä vuonna P3-kurssi pidetään 
syksyllä todennäköisesti elo-syyskuun 
aikana. Todennäköisesti siten että 
avovesiharjoitusten syväsukellus 
pidetään Kaatialan leirillä 2.10. 
Tarkempi aikataulu ja kurssitiedot 
julkistetaan kesäkuun aikana. 
 
Alustavat ilmottautumiset/kyselyt   
Juha Haapajärvi puh. 040 7462156 
juha.haapajarvi@mail.suomi.net 
 
 
Kiinnostaako sukeltaa syvälle? 
 
Syväsukelluskurssin 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 
 
 

 
Toimintakalenteri
 

 

04.06.-06.06. 
 

Kevätleiri, 
kurssileiri 
Rokuan 
Vaulujärvi 

02.07.-04.07.  
 

Manamansalon 
leiri 

10.07.-17.07.  
 

Norjan leiri, 
Lofootit 

06.08.-08.08.  
 

Kattilankallan 
leiri 
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17.09.-19.09.  
 

Hossan 
viikonloppuleiri 

01.10.-03.10. Syksyn 
kaivosleiri, 
Kaatiala 

15.10.-17.10.2004  Syysleiri 

 
 
 

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.   

mailto:marjorusanen@jippii.fi
mailto:vesimiehet-subscribe@yahoogroups.com
mailto:vesimiehet-subscribe@yahoogroups.com
mailto:vesimiehet@yahoogroups.com


 
 
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 
Jani Huhtamella, siht.  jhuhtame@mail.student.oulu.fi 0403444509 
Ilkka Hassinen     ilkka.hassinen@fimnet.fi.poista  050 524 1686 
Jukka Pelttari   pelttjuk@yahoo.co.uk.poista  044 506 5255 
Marjo Rusanen   marjorusanen@jippii.fi.poista  045 630 7749 
Tommi Salminen  tommi.salminen@iki.fi.poista  0400 81 4992 
Juha Haapajärvi, vj  juha.haapajarvi@nokia.com.poista 040 746 2156 
Tapani Kemppainen  tapani.kemppainen@oulu.fi.poista 0400 70 9063 
 
 
 
 
 
Toimihenkilöt:  
 
Sihteeri: Jani Huhtamella            jhuhtame@mail.student.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 
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Ajo-ohje Rokuan Vaulujärvelle 
 
Kevätleiri 04.06.-06.06. 
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