
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUHEENJOHTAJALTA 
 
 
UUTTA VERTA 
 
Syksyinen tervehdys Vesimiehet. 
Otsikon takana ei ole 
verenluovutuskampanja, vaan tarve 
saada uusia ideoita ja uusia henkilöitä 
seuran hallintoon. Seuran johdossa ja  
toimihenkilöinä ovat jo aika pitkään 
olleet samat henkilöt ja uudistumisen 
tarvetta varmaan on. Johtokunnassa on 
ollut mukavasti  pientä kiertoa, ja 
toivotaan että sopiva kierto jatkuu. 
 
Koulutuspuolen tarpeista on ollut 
juttua aikaisemminkin. Juuso on 
ansiokkaasti toiminut 
koulutusvastaavana yli 5 vuotta ja sitä 
ennen lähikouluttajana P1 -kursseilla. 
On siis korkea aika antaa Juuson 
hengähtää hieman ja päästää uusi 
kouluttaja koordinoimaan 
kurssitoimintaamme. Tähän kaivataan 
M1 -joukosta, tai miksei tietysti 
muustakin joukosta, aktiivista henkilöä 
toimimaan yhdessä  johtokunnan 
kanssa kurssitoimintamme 
koordinaattorina. 
 
Allekirjoittanut on ollut 7 vuotta 
puheenjohtajana ja nyt lienee aika  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
päästää seuraava henkilö seuran 
ruoriin. Kuluneen seitsemän  vuoden 
aikana on seuran talous saatu kuntoon 
ja leiritoiminta pyörimään aktiivisesti. 
Toimitila-asiatkin on viimein saatu 
mielestäni  meidän kannaltamme 
loistavalle mallille. Noin pari vuotta 
sitten otin tavoitteekseni ryhtyä 
kääntämään sukellustoimintaamme 
takaisin  merelle päin ja sen ohessa 
sukellustukialuksen vaihtamiseksi 
esimerkiksi käytöstä poistettavaan 
luotsikutteriin. Yleiskokoukset ovat 
myötäilleet näitä ajatuksia ja toivon, 
että tämä suuntaus jatkuu edelleen. 
Tulevalla puheenjohtajalla on varmasti 
omia kehitysideoitaan seuran 
toiminnan turvaamiseksi ja 
aktiivisuuden lisäämiseksi. Pyytäisin 
nyt kaikkia miettimään ehdokkaita 
uudeksi  puheenjohtajaksi sekä 
halukkaita tuomaan esiin 
halukkuutensa tehtävään. Näin 
syyskokouksessa saataisiin homma 
päätettyä joustavasti. 
 
Talouspuolella Tapani on ollut 
muistini mukaan kahdeksan vuotta 
taloudenhoitajana. Pian on varmaan 
aika päästää Tapanikin hengähtämään  
kirjanpitotehtävistä ja laskujen 
maksamisesta. Kirjanpitotaitoiselle 
olisi tarjolla siis mahdollisuus käyttää 
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osaamistaan. Seura  tarjoaa työkaluksi 
tietokoneen sekä kirjanpito-
ohjelmiston sekä 
pankkiyhteysohjelmiston. Toki 
kirjanpidon voi hoitaa omallakin 
koneella mikäli näin haluaa tehdä. 
Ohjelmisto pyörii nykykoneissa ja 
hieman vanhemmissakin. 
 
Esa on toiminut kalustovastaavana niin 
pitkään kuin minä muistan. Tämä 
tarkoittaa likimain kymmentä vuotta. 
Esa on lupautunut  kouluttamaan ja 
olemaan apuna uudelle 
kalustovastaavalle. Hommiin kuuluu 
kompressoreista huolehtiminen, 
laitepaketeista huolehtiminen, 
laitepakettien vuokraaminen jäsenille, 
Victoriasta huolehtiminen sekä 
perämoottorista ja pikkuveneestä 
huolehtiminen. Nämä hommat voisi 
jakaa useammallekin halukkaalle. Jako 
voisi olla vaikka 1) kompressorit, 2) 
vene ja 3) laitepaketit ja muu kalusto. 
Tämä varmaan hioutuu sen mukaan, 
ketkä homman ottavat hoitaakseen ja 
mille alueelle kunkin mielenkiinto 
kohdistuu. 
 
Vesimessin kunnossa ja siistinä 
pysymisen varmistamiseksi voisi 
sillekin nimetä vastuuhenkilön. 
Toimenkuvan pääsee määrittelemään 
aika vapaasti. Hommaan kuuluu 
varmasti kaikenlaista pientä rakentelua 
(hyllyjä, kaappeja, pullotelineitä yms.) 
sekä avaimenhaltijoiden valvomista 
 (avainvuorolaiset vastaavat tilojen 
siivoamisen järjestämisestä omilla 
vuoroillaan). 
 
Nuorisotoiminnassamme on ollut 
Tapani ja Miia pyörittämässä 
Norppakursseja. He ovat useita kertoja 
viestineet tarvitsevansa apua 10-13 
vuotiaiden kanssa touhuamisessa. 
Nuorisotoiminnasta kiinnostuneille 
löytyy töitä niin paljon kuin vain 
jaksaa panostaa. Norppatoimintahan 
skaalataan sen 

mukaan, mitä seuralla löytyy 
ohjausresursseja. Nuoria olisi kyllä 
tulossa jos vain olisi ohjaajia. 
 
Johtokunnassakin on puheenjohtajan 
lisäksi kolme erovuoroista jäsentä 
kaksi erovuoroista varajäsentä. Nämä 
paikathan ovat avoinna kaikille. 
Johtokuntaan kaivattaisiin esimerkiksi  
leirikoordinaattoria. 
Leirikoordinaattori voisi pitää huolen 
leirien suunnittelusta ja vastata leirien 
järjestymisestä. Leirikoordinaattori 
voisi delegoida yksittäisten leirien 
järjestämisen muille aktiivijäsenille ja 
toimia ainoastaan oppaana ja tukena 
hommien järjestämisessä. 
 
Jos jokin yllämainituista hommista 
herätti kiinnostusta, pyydän ottamaan 
yhteyttä joko allekirjoittaneeseen tai 
johonkuhun muuhun johtokunnan 
jäseneen. Niin ja tietysti toivotan 
kaikki tervetulleeksi Vesimessiin 
syyskokoukseen, seuran ylimpään 
päättävään elimeen, jossa näistä 
asioista käytännössä päätetään. 
 
  - Markku 
 
 
 
SUKELLUSKOULUTTAJAKSI 
VESIMIEHIIN 
 
Seuran jatkuvuuden kannalta on 
ensiarvoisen tärkeää saada tasaisesti 
uusia innokkaita jäseniä. Yksi 
parhaimmista keinoista tähän on 
laitesukelluksen peruskurssien 
pitäminen, jolloin kaikki uudet 
kurssilaiset saavat seuran jäsenyyden 
ja sitä kautta toivottavasti ainakin osa 
jää aktiivisiksi sukeltajiksi seuran 
piiriin. Jotta näitä kursseja voidaan 
järjestää tarvitsee seura tietenkin 
joukon reipasta kouluttajakaartia. Tällä 
hetkellä Oulun Vesimiehissä on 
hieman vajetta kouluttajista, joten 
tulevana talvena on tarkoitus Oulussa 



pitää ensimmäisen tason 
kouluttajakurssi eli ns. 
lähikouluttajakurssi. 
 
Lähikouluttajakurssin 
pääsyvaatimuksena on P3-kortti tai 
vastaava, korkeintaan vuoden vanha 
lääkärintodistus, perusensiaputaito ja 
seuran esitys. Kurssin pituus on n. 50 
tuntia, joka koostuu teorioista, 
etätehtävistä, omatoimisesta 
opiskelusta sekä allas- ja 
avovesiharjoituksista. 
Lähikouluttajakurssi antaa valmiudet 
toimia sukelluskursseilla avustavissa 
tehtävissä laitesukelluskouluttajan 
valvonnassa. Käytännössä tämä 
tarkoittaa altaalla sukelluskurssilaisille 
opetettujen taitojen harjoituttamista, 
avovedessä kurssilaisen parina 
sukeltamista sekä teoriatuntien 
pitämistä M2-kouluttajan harkinnan 
mukaan. 
 
Muutama aktiivi onkin jo ilmoittanut 
innokkuudestaan osallistua 
lähikouluttajakurssille, mutta mikäli 
tunnet palavaa halua osallistua omalla 
panoksellasi seuran talkootyöhön, etkä 
ole vielä ilmaissut asiaa seuran 
koulutusvastaavalle (Juuso, 050 568 
6556, juuso piste mettala at luukku 
piste com), tee se nyt! 
Ilmoittautuminen ei vielä tässä 
vaiheessa ole sitova. Kaikille kurssista 
kiinnostuksen ilmaisseille ilmoitellaan 
kurssin järjestelyistä loppuvuoden 
aikana. 
 
 
P1-KURSSI 
 
pidettäneen loppusyksyn aikana, 
mikäli liikkeelle saadaan riittävä määrä 
koulutusintoista väkeä. Kurssille 
ilmoittautumisia ottaa vastaan Marjo 
Rusanen (kts. yhteystiedot takasivulla) 
Kurssin pääsyvaatimuksena on 
uintitaito = 200 metriä yhtämittaista 

uintia ja 16 vuoden ikä saavutettuna 
kurssin alkuun mennessä. 
 
 
P2 –KURSSI 
 
P2 -kurssi alkaa viikkojen 39-40 
kieppeillä. 
 
Kurssin tavoite 
 
Jatkokurssi antaa sen hyväksytysti 
suorittaneelle valmiudet 15-30 metrin 
syvyysalueella sukeltamiseen. 
 
  
Pääsyvaatimukset 
 
*osallistuja on Oulun Vesimiesten 
jäsen 
 
*osallistujalla on jonkin kansainvälisen 
sukelluskoulutusjärjestöön perustason 
sukeltajakortti 
 
*voimassaoleva lääkärintodistus 
sukelluskelpoisuudesta 
 
 
HUOM siis, että mitään 
minimisukellusmääriä ei enää tarvita, 
vaan periaatteessa jatkokurssille voi 
tulla heti peruskurssin jälkeen. 
 
Kurssin hinta on seuran jäsenille 95 
euroa kortituksineen. 
 
Ilmoittautumiset pikimmiten suoraan 
Arto Savelalle numeroon 040 729 6600 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SYYSKOKOUS 

Sääntömääräinen yleiskokous pidetään 
11.10.2004 klo 18:00 Vesimessissä 
Toppilassa. Kokouksessa päätetään 
vuoden 2005 jäsenmaksuista, 
talousarviosta, johtokunnasta sekä 
valitaan seuralle puheenjohtaja 
vuodeksi 2005. Tervetuloa paikalle 
päättämään yhteisistä asioista ja 
suunnittelemaan tulevaa toimintaa. 

  
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 vuoden 2003 
tilintarkastus ja myönnetään 
johtokunnalle vastuuvapaus. 

6. Hyväksytään 
toimintasuunnitelma vuotta 
2005 varten. 

7. Hyväksytään talousarvio vuotta 
2005 varten. 

8. Päätetään vuoden 2005 
liittymis- ja jäsenmaksuista ja 
niiden maksamisajankohdista. 

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

10. Valitaan johtokunnan 
varsinaiset jäsenet 
erovuoroisten tilalle ja 
varajäsenet. 

11. Toimitetaan kahden 
tilintarkastajan sekä heidän 
henkilökohtaisten 
varamiestensä vaali. 

12. Valitaan edustajat Suomen 
Urheilusukeltaijain Liiton 
syyskokoukseen. 

13. Käsitellään johtokunnan ja 
jäsenten esittämät muut asiat. 

 

HOSSAN LEIRI 

Hossassa sukelletaan 24.9.-26.9.2004. 
HUOM! Ajankohta on muuttunut 
alkuperäisestä suunnitelmasta. 
Ilmottautumiset 9.9. mennessä Jukka 
Pelttarille osoitteeseen pelttjuk at 
yahoo piste co piste uk tai numeroon 
044 506 5255. 

KAATIALAN LEIRI  

1.-3.10.2004. Majoittuminen mökeissä 
läheisellä leirintäalueella. Kaatialaan, 
Kuortaneen lähistölle, on matkaa noin 
350km Oulusta. Kohde soveltuu 
parhaiten P2 ja kokeneemmille 
sukeltajille.  

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Jukka 
Pelttari sähköpostitse pelttjuk at yahoo 
piste co piste uk tai puhelimitse 044 
506 5255 

  

Kompressorit Vesimessissä 

Kompressorit ovat Messipojantien 
kerhotiloissa. Ilmatäytöt torstai-iltaisin 
klo 18-20.  Kompressorit pidetään 
ainakin syysleiriin saakka Toppilassa, 
mahdollisesti jopa pidempäänkin. 

 

Syväsukellusta 
 
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 
 

 

24.09.-26.09.  
 

Hossan 
viikonloppuleiri 

P2 -kurssi syys-lokakuun 
vaihde 

01.10.-03.10. Syksyn 
kaivosleiri, 
Kaatiala 

11.10 klo 18:00 Syyskokous 
Vesimessi 
Messipojantie, 
Toppila 

22.10.-24.10.2004  Syysleiri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raatti:  
Sunnuntaisin  
klo 17-18 

Norpat altaalla. 
Muille kuntosali 
käytettävissä. 
 

18-19 Yleinen 
allasvuoro 

18:30 Valvoja laittaa 
ulko-oven 
lukkoon 

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.   

 
 



 
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.                050 486 0275 
Esa Vuoppola, vpj.  esa.vuoppola@remec.com.poista          040 559 9095 
Jani Huhtamella, siht.  jhuhtame@mail.student.oulu.fi.poista         0403444509 
Ilkka Hassinen                           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@mail.suomi.net.poista      040 746 2156 
Tapani Kemppainen  tapani.kemppainen@dnainternet.net.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                    juuso.mettala@luukku.com.poista        050 568 6556 
Veneasiat: Jukka Rauman                   08-554 3371 
Nuorisotoimista: Tapani Kemppainen  
                                      tapani.kemppainen@dnainternet.net.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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


