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Lofootit 2004. Kuva: Pasi Lassila (kuten myös kannen kuvat). 

 
 

Norjan leiri Lofootit 2005 

Tänä vuonna seuran virallinen Norjan leiri järjestetään jälleen Lofooteilla. 
Ajankohta on 2.7.–9.7. Majoituspaikkana toimii Örsvågvär AS 
(http://www.orsvag.no). Alustavasti on varattu 10 kpl mökkejä, joihin mahtuu 5 
sukeltajaa/mökki. Mökeissä on tilava olohuone (ja TV) ja saman huoneen 
laidalla yksi sänky. Lisäksi on kaksi makuuhuonetta, joissa molemmissa on 
kerrossängyt. Makuuhuoneista löytyy myös lavuaari + hana ja peili. Mökit on 
varustettu suihkullisella vessalla ja pienellä keittiöllä. Keittiöstä löytyvät liesi ja 
yleiset keittiövälineet. Paistinpannut ovat yleensä huonoja, joten oma 
kannattaa ottaa mukaan. Meren puolella on koko mökin levyinen terassi, 
jonne saa helposti kamppeet kuivumaan sateen suojaan (kunhan ei sada 
vaakasuoraan). Terassin etupuolella on välittömästi meri. Kaikki 10 mökkiä 
ovat samassa rivissä. Väliä taisi olla vain joku 4 m. Karavaanareille on 
sähkötolpat rivissä mökkirivin jatkeena. 

Leirin ajankohtaa siirrettiin aikaisemmaksi, jotta vesi olisi kirkkaampaa. Mitä 
aikaisemmin leiri on, sitä vähemmän on planktonia ja leväkasvustoa. Paikaksi 
valittiin jälleen Lofootit, koska kohteet ja vesi oli parasta mitä ikinä Norjan 
leirillä ollut. Leirille on omat sivut http://plazma.dy.fi/lofootit2005 . Päivitän 
tänne varauslistaa ja muuta tietoa. 

Ajomatkaa tulee paikan päälle noin 920 km (vain 140 km enemmän kuin 
Senjaan). Toisaalta paikan päällä ei tarvi ajella paljoakaan, ja kohteet ja 
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näkyvyys ovat kyllä ajomatkan arvoisia. Ollaanhan paikalla kuitenkin noin 
viikko. Väli Melbu–Fiskeböl ylitetään lautalla. Aikataulu http://www.lofoten-
info.no/fiskebol.htm . 

Kohteita ja va-maailmaa löytyy osoitteesta http://plazma.dy.fi/lofootit2004 . 
Paikalta löytyy luonto- ja hylkykohteita niin aloitteleville sukeltajille kuin 
kokeneille tekniikkasukeltajillekin. 

Paikallisen sukellusyrittäjän Lofott Dykkin kautta pääsee veneellä vähän 
erikoisimmillekin kohteille. Suosittuja kohteita ovat syvät hylyt ja 
luontokohteina virtasukellukset seinämien vieressä ja hyljeyhdyskunnan 
lähellä. 

Ilmoittautumisia otetaan jo vastaan. Leirille on hyvä ilmoittautua viimeistään 
31.5. Mökit maksetaan henkilökohtaisesti leirintäalueen respaan. Mökit 
maksavat 800 Nok/yö eli noin 95 €/yö eli noin 19 €/yö/sukeltaja. Tämä 
hinta on halpa näin hyvin varustelusta norjalaisesta mökistä. Jos 
aikomuksenasi on olla paikalla jokin muu aika kuin 2.–9.7., niin ilmoita se 
ilmoittautumisen yhteydessä. Paikan päällä ei voi enää vuokra-ajan pituutta 
muuttaa. Karavaanarit voivat myös ilmoittautua minulle, niin varaan tarpeeksi 
sähkötolppia. 

Kompressorimaksu on jäseniltä 10 €/leiri. Tuo maksetaan, jos täyttää pulloja 
leirin aikana edes kerran. Ei-jäsenille maksaa 10 €/päivä, jonka viettää leirillä. 
Ne, jotka eivät sukella, eivät tietenkään maksa noita kompressorimaksuja. 
Tilitiedot ja viitenumeron päivitän myöhemmin nettisivuille. 

Ilmoittautumiset ja kyselyt: Pasi Lassila, 050 560 9260, plassila 
(miukumauku) paju (piste) oulu (piste) fi 

 
Innokkaimpien Norja-fanien jatkokurssi… 

 
Hei kaikki sukeltajakollegat! 
 
Kesä lähestyy jo uhkaavasti ja mieli tekee sukeltamaan avovesiin. Virallinen 
Norjan leirihän on tänä vuonna taas Lofooteilla, mutta aikaisemmista vuosista 
poiketen mm. kirkkaampien vesien toivossa se järjestetään jo heinäkuun 
alussa. Ajankohta on päällekkäin Hossan leirin kanssa. Tästä syystä pyritään 
järjestämään seuraavalle viikolle (n. 10.–18.7.) toinen leiri, joka olisi Senjan 
saaressa. Innokkaimmat voisivat viettää leirielämää sukelluksen parissa 
Norjassa näin kaksi viikkoa putkeen. Majoitusasiat ovat Vesipostin mennessä 
painoon vielä auki, mutta päivitettyä tietoa löytyy osoitteesta  
http://www.nic.fi/~osariola/norjan2-leirin_osanottajat.html. Senjan kauniilta 
saarelta löytyy eritasoisia sukelluspaikkoja ympäri saarta, mutta ajokilometrien 
kertymiseen paikan päällä on syytä varautua. 
 
Leirin koordinaattoriksi ryhtynyt Olavi Sariola 
 

Ole valpas Norjan liikenteessä! 
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Jos lähet ensimmäistä kertaa Norjaan autoilemaan, niin ota huomioon 
muutamia asioita, jotka poikkeavat kotimaan käytännöstä: 

- Taajamamerkki on harvinainen, ja nopeusrajoitus ilmaistaankin aina 
liikennemerkillä. Muuttuva rajoitus merkitään yleensä tien molemmille puolille, 
ja rajoituksesta muistuttava tien oikeaan reunaan. "Nopeusrajoitus päättyy" 
-merkki tarkoittaa 80 km/h:n yleisrajoitusta. 

- Vain joillakin harvoilla teillä on nopeusrajoituksena 90 km/h.  

- Mutkasta norjalainen ei hevin varoita, koska lähes kaikki tiet ovat jatkuvilla 
mutkilla. Siksi jokainen mutkamerkki kannattaa ottaa tosissaan, samoin kuin 
siihen mahdollisesti lisätty nopeussuositus.  

- Promilleraja on 0,2.  

- Nopeusrajoituksiin kannattaa kiinnittää huomiota, koska niitä valvotaan 
kirjaimellisesti. Pienikin ylitys saattaa johtaa sakon kirjoittamiseen, ja summat 
ovat varsin suuria. 
 
- Eräiden muiden liikennerikoksien rahaseuraamuksia: Valoitta ajaminen 
huonoissa olosuhteissa: 2000, bussikaistalla ajaminen: 4200, sääntöjen 
vastainen ohitus: 5200, väistämissääntöjen rikkominen: 5200, kännykän 
käyttö ilman hands free -laitetta: 1300 
 
Lisää osoitteesta: 
http://www.kolumbus.fi/matti.gronroos/norjafaq.html 

 

Tapahtumakalenteri 

Kauden 2005 leirit:  

27.–29.5.2005  Kevätleiri, P1-kurssileiri, Juuso Mettälä järjestää.  
2.–9.7.2005   Norjan leiri (Lofootit, Örsvågsvär), Pasi Lassila järjestää.  
22.–24.7.2005  Hylkyleiri Kattilankallassa, Esa Vuoppola järjestää.  
21.–23.8.2005 Hossan leiri Suomussalmella, vastuuhenkilö avoin.  
16.-18.9.2005. Kaivosleiri Tuusniemen Paakkilassa, vastuuhenkilö 

avoin. HUOM! Ajankohta muuttunut aiemmin ilmoitetusta. 
21.–23.10.2005 Syysleiri Rokualla, tarkka paikka ja vastuuhenkilö avoin.  

Seuraa myös sähköpostilistaa vesimiehet@yahoogroups.com! 
Vesimiehet filmitähtinä 
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Mihin kaikkeen sitä sukellusharrastuksen pyörteissä joutuukaan… Esimerkiksi 
filmiin stuntiksi. Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijat Pauliina Hujanen 
(ohjaaja) ja Paula Keränen (tuottaja) tekivät tanssiaiheisen opinnäytetyön - ja 
kuinka ollakaan, he pyysivät vesimiehiä mukaan. Lyhytelokuvan ensi-ilta oli 
huhtikuussa. 

"Stains on sadunomainen tarina ihmisistä ja luonnosta. Se kerrotaan 
tanssin keinoin. Luonnonäänien ja hengityksen siivittämänä tanssielokuva 
tahtoo pysäyttää ajan hetkeksi", ohjaaja Pauliina Hujanen kuvailee teostaan.  

Herää kysymys, miten sukeltaminen ja tanssi liittyvät yhteen. 
"Käsikirjoitus vaati, että kaksi henkilöä sukeltaa veteen keskellä järven 

jäätä olevasta aukosta. Tähän kohtaukseen tarvittiin stunt-miehiä." 
"Jään alle" -kohtaus kuvattiin keväällä 2004. Toinen kohtaus, jossa 

sukellettiin koskessa, kuvattiin kevätkesällä. 
"Jäät olivat lähteneet puolitoista viikkoa aiemmin. Hyistä oli", tuottaja 

Paula Keränen muistelee. 
Keränen haluaa kiittää kuvauksiin osallistuneita Vesimiehiä: 

"Olen todella kiitollinen ja vaíkuttunut Oulun Vesimiesten avusta ja siitä 
ammattitaidosta, jonka he meille käyttöömme antoivat."  

 

 
Tämä kuva ei liity juttuun, paitsi että tässäkin Vesimiehet ovat jään alla. 

Kuva kevättalven Jäänallesta: Pasi Lassila. 
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Norppatoimintaa 

 
Norppatoiminta aloitettiin tammikuussa kolmentoista innokkaan norpan 
voimin, ja vaikka muutama norppa onkin keskeyttänyt niin uusia olisi mukaan 
tulossa enemmän kuin kurssille mahtuu. Nyt järjestettävän kurssin päätteeksi 
suoritetaan norpan taitorata toukokuun lopussa. 

Kurssilla olemme harjoitelleet vapaasukelluksen perusteita, ja 
alkuvaikeuksien jälkeen kaikki norpat ovat vaadittavat taidot oppineet! Tällä 
hetkellä harjoittelun alla on pelastaminen, ja kunhan se on opittu, niin taitorata 
menee kaikilta varmasti läpi. Harjoittelun lisäksi olemme pelanneet erilaisia 
pelejä. Viime villityksenä on uppopallo, joka onkin oikein hyvää taitojen 
harjoitusta. 
 
Ensi syksynä järjestettäviä kurssejakin on jo kyselty. Koska kaikki kurssit ovat 
muuttuneet, tässä vähän perustietoja kursseista: 

Nyt keväällä on järjestetty yli 7-vuotiaille tarkoitettu Norpan Taitorata. 
Kurssiin ei sisälly teoriaopetusta, mutta teoriaa kyllä käydään läpi 
allasharjoitusten lomassa. Kurssin tarkoituksena on opettaa 
snorkkelisukeltamisen ja merellä liikkumisen perusteita.  

Syksyllä järjestettäväksi on toivottu sekä taitorataa että 
snorkkelisukelluksen peruskurssia. Vaatimuksena peruskurssille on 10 
vuoden ikä ja kohtuullinen uimataito. Peruskurssi sisältää 6 kertaa 
teoriaopetusta, 6 kertaa allasopetusta sekä 3 avovesisukellusta. 
Teoriaopetuksessa paneudutaan perusvälineisiin, avovesivarusteisiin, 
hengityksen pidättämiseen, snorkkelisukellustekniikkaan, 
turvallisuuskysymyksiin, sääolosuhteisiin, luonnonsuojeluun ja jokamiehen 
oikeuksiin. Allasopetuksessa keskitytään snorkkelisukellustekniikan 
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opetteluun, ja avovesiopetuksen painopiste on turvallisessa 
snorkkelisukeltamisessa luonnonmukaisessa ympäristössä. Peruskurssin 
jälkeen tulee snorkkelisukelluksen jatkokurssi joka syventää peruskurssilla 
opittuja taitoja.  

Ensi syksynä kurssit järjestetään mahdollisuuksien mukaan. 
Molempien kurssien järjestäminen edellyttää, että toimintaan saadaan 
muitakin ohjaajia. Nyt mukana on ollut hyviä apuohjaajia, jotka ovat olleet 
todella tarpeen! Kiitos heille siitä. Kuitenkin kaivataan lisää ohjaajia sekä 
hallille että mahdollisten teoriatuntien pitoon.  
 
Kaikki kiinnostuneet, ottakaahan yhteyttä! Miia 

 

 
Norpat harjoittelivat myös vedenalaista kuvaamista 

______________________________________________________________ 
 

Victoria 
 
On taas aika alkaa puuhata venettä "kesäterään". Kunnianhimoisena 
suunnitelmana on saada vene katsastettua, joten pientä varustelua joudutaan 
suorittamaan, mm.  

- Uuden pilssipumpun asennus 
- Sumutorven asennus 
- Veneen nimen merkintä veneeseen ja kelluntaliiveihin 
- Kiinnitys- ja ankkuriköysien tarkastus ja kunnostus 
- Yleisradiovastaanottimen asennus 
- Akkujen kotelointi ja kiinnitys 

Lisäksi täytyy tarkastaa öljy- ja nestemäärät (moottoriöljy vaihdettiin jo 
syksyllä), paikata maalivauriot, raaputtaa sinkit, siivota ym. 
 
Kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä Esa Vuoppolaan 
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P1-kurssilaisille tärkeää asiaa kevätleireistä 
 

P1-kurssin avovesileiri pidetään Rokualla NMKY:n leirikeskuksessa 
Vaulujärvellä 27.–29.5. (ajo-ohje Vesipostin lopussa). Leirin ohjelma alkaa 
perjantaina noin klo 19.30 ja päättyy sunnuntaina noin klo 16. 

Lukittu portti NMKY: mökille johtavalla tiellä avautuu noin klo 19, 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 kyytiä perille asti ja takaisin, ilmoittaisivat asiasta Juusolle. Mikäli 
on tarvetta ajaa letkassa perille osaamisen varmistamiseksi, sovitaan siitä 
erikseen ilmoittautuneiden kesken. 

Leirillä on yhteismajoitus kahdessa isossa tuvassa, joissa makuupaikat 
sijaitsevat puulavereilta. Patjoja ja tyynyjä löytyy, joten mukaan yöpymistä 
varten tarvitaan vain makuupussi tai peitto-lakanayhdistelmä ja hammasharja. 

Jokainen osallistuja vastaa omasta muonituksestaan. Keittiössä on 
kaiken maailman kokkausmahdollisuuksia, mikroaaltouuni ja pari pientä 
jääkaappia, joten pelkkään retkimuonaan ei tarvitse tyytyä. Suositeltavaa on 
ottaa mukaan jotakin iltanuotiolla paisteltavaakin. 
 
Toivottavasti osa talven P1-kurssilaisista tulisi kuitenkin tekemään kurssiin 
kuuluvia avovesisukelluksia Haukiputaan montulle 4.–5.6., jotta laitepaketit 
eivät loppuisi kesken Rokualla. Montulla sukelletaan sekä lauantaina että 
sunnuntaina pariin otteeseen, ja illaksi ehditään kotosalle. 

Monttua voi vilpittömästi suositella kurssisukellusten kohteeksi kirkkaan 
veden ja hyvän pohjan ansiosta.  

Haukiputaan viikonlopulle on PAKOLLINEN ilmoittautuminen Juusolle. 
Kulkemiset ja järjestelyt sovitaan erikseen ilmoittautuneiden kesken. 
 
 

P2-kurssi 
 

P2-järjestetään viimeistään loppukesästä, kunhan talven kouluttamisten 
stressistä on päästy eroon. Kiinnostuksen kurssia kohtaan voi esittää 
jäsenrekisterinpitäjälle. 
 
 
 
P3-kurssia tuskin järjestetään tänä vuonna.     
 
 
 

Nitrox-kurssista 
 

kiinnostuneet ilmoittautukoon Juusolle (050 568 6556)viimeistään toukokuun 
aikana. 
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Vesimiesten uimahallivuorot 

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 20–21.30 Yleinen uintivuoro. 

 

Raatin hallivuorojen valvojalista 

Edellisen viikon valvoja lähettää listalle (vesimiehet@yahoogroups.com) 
muistutusviestin valvojan tarpeesta, mikäli listalla ei ole nimeä seuraavalle 
viikolle. Tämä muutos sen takia, että vuorojen nakittaminen ei ole kenenkään 
yksittäisen henkilön vastuulla tällä hetkellä. 

______________________________________________________________ 

Vesiposti sähköisenä? 
Ilmoita sähköpostilla paivi.kangasniemi@pp.inet.fi, jos haluat Vesipostisi 
tulevaisuudessa AINOASTAAN seuran sähköposti-listan kautta. 
Näin liityt postituslistalle: Lähetä sähköpostia omasta meilistäsi 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 yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteisiin lisätty loppuun ylimääräinen 
osa, joka tulee siis poistaa, että sähköposti menee perille. 

 
Seuran www-sivut: http://www.ouka.fi/yhdistykset/ovm 

 
Seuraava Vesiposti ilmestyy elokuun alussa. Materiaalit toimitukseen 

15.7. mennessä tai heti Norjan-leirien loputtua! 
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Umpisukkeluksissa 
 

Olipa kerran umpisukkeluksissa jossain Hossan vesistössä noin kymmenen 
metrin syvyydessä Vesinainen ja Vesimies. Koiran olivat jättäneet autoon 
rannalle odottamaan, kun lähtivät itse ihailemaan vedenalaisia maisemia. 

Huomasi siinä sitten Vesinainen, että heidän yläpuolellaan tapahtui 
jotakin: nelijalkainen ystävä oli lähtenyt autosta uimaretkelle ja pärski nyt siinä 
pinnalla isäntäväen kohdalla. Vesimies ei tuota huomannut, joten päättipä 
Vesinainen siitä hänelle viestittää. 

Kuten kaikki tiedämme, kehotus "Katso!" sanotaan pinnan alla 
osoittamalla etu- ja keskisormella omia silmiä ja sitten kohdetta. Osasipa 
Vesinainen myös viittoman, joka tarkoittaa koiraa: siinä taputetaan pari kertaa 
reiteen kuin koiraa kutsuttaessa. Näin tekikin Vesinainen, kehotti katsomaan 
pintaan ja viittoi koira-sanaa. 

No, liekö olleet Venus ja Mars siinä asennossa, ettei kommunikaatio 
mennyt ihan sellaisena perille. "Mikä hätänä", ihmetteli Vesimies. "Kramppi 
reidessä? Ja yhä kiivaammin se osoittelee pintaa ja läimii reittään. Taitaa olla 
vakava paikka." Eipä siis muuta kuin kokeneempana sukeltajana ohjat käsiin, 
peukku ylös ja pintaan vaan. 

Ei siinä auttanut Vesinaisen, tuon taitavan sanoitta tarinoijan, kuin 
seurata. Pinnassa sitten toki selvisi, ettei kyse ollut krampista reisilihaksessa 
vaan yrityksestä kertoa: "Katsopas, kun koira seurasi meitä järvelle!" 

 

 
Johtokunta 2005: 
Jaakko Lukkarila, puh.joht., 050 592 1176 jaakko.lukkarila@nethawk.fi.poista 
Esa Vuoppola, varapj., 040 559 9095 esa.vuoppola@remec.com.poista 
Jani Huhtamella, sihteeri, 040 344 4509 jhuhtame@mail.student.oulu.fi.poista 
Markku Heiskari, taloudenhoitaja, 050 486 0275 
Ilkka Hassinen 050 524 1686 ilkka.hassinen@sairaalabotnia.fi.poista 
Tommi Salminen 0400 814 992 tommi.salminen@iki.fi.poista 
Miia Vauhkonen 040 745 9163 miiavauh@suomi24.fi.poista 
Varajäsenet: 
Jukka Juntunen 0400 299 433 
Tapani Jorma 0400 504 395 
 
Toimihenkilöt: 
Koulutus: Juuso Mettälä, juuso.mettala@luukku.com.poista, 050 568 6556 
Nuorisotoiminta: Miia Vauhkonen, miiavauh@suomi24.fi.poista 040 7459163 
VAPEPA: Matti Karppinen, matti.kar@suomi24.fi.poista, 0400 37839 
Kalusto: Esa Vuoppola, esa.vuoppola@remec.com.poista, 040 5599095 
Kompressorit: Jukka Pelttari, pelttjuk@yahoo.co.uk.poista 044 506 5255 
Jäsenrekisteri ja kurssille ilmoittautumiset: Juhani Nikula 040 500 6931 
juhani.nikula@luukku.com.poista 
Vesiposti: Päivi Kangasniemi 050 547 9596, paivi.kangasniemi@pp.inet.fi.poista 
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Kartta ja ajo-ohje Vaulujärvelle 

 
 
1. Ota Oulusta suunta kohti Kajaania. 
2. Ajele Kainuuntietä Utäjärvelle asti ja siitä vielä 13 kilometriä, kunnes 
tulee oikealle viitta Rokua 13. 
3. Aja sitä tietä noin seitsemisen kilometriä (arvio yllä olevasta kartasta, 
ei tarkka tieto) ja kyttää vasemmalle kääntyvää tietä, jonka viitassa taas 
lukee Rokua. 
4. Aja tätä tietä pari kilometriä ja siirry sitten tutkimaan kartan 
suurennosta pallerossa. Käänny oikealle NMKY:n majalle ja Ev. lut. 
seurakuntakeskukseen päin, älä siis aja kuntokeskukseen asti. 
5. Tuleepi Y-risteys, josta vasen haara vie NMKY:n majalle, ja siellä on 
tarkoitus sukellella Vaulujärveen. 
 

 
Haukiputaan montullakin voi avovesiosuuden suorittaa. Kuva: Juhani Nikula. 
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PMM  2 
119502 
_____________________________________________________________________________________________ 

Oulun Vesimiehet Ry 
c/o Markku Heiskari 
Kuuselantie 4 
90450 KEMPELE 
 
 

 

 
 

Viime kesän P1-kokelaita Vaulujärvellä avovesisukellusta kokeilemassa. 
Kuva: Juhani Nikula. 


