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Tänä vuonna seuran virallinen Norjan leiri pidettiin 2.–9.7. 
Paikkana oli Örsvågvär AS -niminen leirintäalue Kabelvågin 
eteläpuolella Lofooteilla. 
Omien laskelmieni mukaan paikalle oli saapunut 56 henkilöä, joista 36 
sukeltajaa. Vesimiehiä oli sekä vanhoja jääriä että uusia innokkaita P1-
sukeltajia. 
     Sää oli Lofooteilla liiankin hyvä. Oli välillä tukalaa pinnalla sukellusvermeet 
päällä, kun oli helletä ja pilvetöntä taivasta lauantaista perjantaihin asti. Toki 
tämä on paljon mukavampaa kuin vesisade vaakasuoraan. 
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Sähkökompressoria ei saatu heti toimimaan, koska ei ollut sopivaa adapteria 
sähkökaapeliin. Asia hoitui kuntoon maanantaina, kun kipaisin 
sähköliikkeessä. 
     Vesi oli hieman sameampaa kuin edellisenä vuonna. Se ei kuitenkaan 
paljoa haitannut, sillä vedenalainen maailma oli rikas. Paikalla oli laajoja 
kelppimetsiä ja ainakin pikkukalaa runsaasti. 
     Parilla sukelluksella kokeiltiin saada illaksi hyvää syötävää, mutta isommat 
kissakalat ja kampelat olivat kadoksissa. Lienevätkö olleet syvemmällä 
paistetta ja hellettä piilossa. Sukellusparini sai kuitenkin kissakalan ja 
kampelan pyydystettyä. Kaloista riitti syötävää, vaikka välillä kiusattiinkin 
lasten tappajaksi. 

PL 
 
Vaikka olen itse jo käynyt kahdesti Lofooteilla, niin sieltä löytyi kuitenkin uusia 
kohteita. Svolvärin aallonmurtajalta löytyi noin 40 metriä pitkä Fram-hylky ja 
idyllisestä Henningsvärin kalastajakylästä kivoja luontokohteita. 
     Kaikkien matka ei sujunut ongelmitta. Meidän mökki oli aluksi vajaa, kun 
osa joutui jäämään Kiirunaan pariksi päiväksi auton hajottua. Muistakin auton 
hajoamisista ja kytkinongelmista kuultiin leirillä. 
     Leirillä oli ilta- ja yöelämä sen verran rauhallista, että olemme varmasti 
jatkossakin tervetulleita paikalle. Respassa kertoivat, että edellisvuonna jokin 
suomalainen sukeltajaporukka oli saunonut omassa telttasaunassa, ryypännyt 
ja laulanut aamuun puoli seitsemään asti. Heille ei olisi enää mökkejä 
löytynyt. 

PL 
 

Ensi vuonna Norjan leiri pidetään heinäkuussa ensimmäisen ja kolmannen 
viikon välillä. Paikka voisi olla pohjoisemmassa välillä Tromssa–Kirkkoniemi. 
Esimerkiksi Alta, Båtsfjord, Pykeija tai jokin muu. Jos on tietoa tai ehdotuksia 
kohteista, niin ilmoitelkaa. 
     Kiitoksia kaikille leiriin ja pakkaukseen ja purkuun osallistuneille.  
Tuoreet kuvat Lofooteilta löytyvät osoitteesta http://plazma.dy.fi/lofootit2005 
 
Pasi Lassila, leirin järjestäjä 
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Puheenjohtajan pulinat: 
 

     PK 
 

 
Senjan sää ei suosinut 

 
Tänä kesänä pidettiin toinenkin Norjan-leiri, heti Lofoottien perään 
Senjassa. Näkyvyys oli sielläkin mainio, katsottavaa riitti, simpukat 
olivat herkullisia, ja savustetut kampelat maittoivat sukellusten lomassa. 
     Osa ykkösleirin porukasta jäi suoraan nauttimaan sukellusmaisemista 
Senjan leirille, ja osa sukeltajista liittyi joukkoon oman aikataulunsa mukaan. 
Viimeiset senjalaiset lähtivät kotiin vasta maanantaina 18.7. Kun Lofooteilla oli 
lähes tukahduttu helteeseen, Senjan säät olivat alkuviikosta sateiset ja 
tuuliset. Märkkäri-ihmiset saivat tuta pohjoisen viileyden, kun puku ei ehtinyt 
kuivata välillä, ja isot aallot tekivät sekä sukeltamaan lähdön että 
rantautumisen haastavaksi. Sää tosin parani viikonloppua kohti, mutta sitä 
eivät enää kaikki parikymmentä leiriläistä olleet todistamassa. 
– Eniten tuli sukellettua 22–24 metrissä, sillä kirkkaassa meressä ei syvyys 
niin tuntunut. Matalammallakin oli rapuja ja katsottavaa, mutta 15 metrin 
alapuolella oli isoja kaloja ja isoja meritähtiä, kertoo Eeva-Kaarina Lämsä, 
ensikertalainen Norjan-leirillä. – Pärjäsin märkäpuvulla: aluksi paleli, mutta 
siihen tottui.Veden kylmeneminen tuntui vasta 18–20 metrissä. 
Hyvä vinkki märkkärisukeltajille: Jotkut juksasivat kehoaan palelemista 
vastaan lämmittämällä tossut ja käsineet vesihanan alla. (PK) 
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Hossan leiri 5.–7.8. 
 
Vielä ehdit mukaan Hossan leirille, jos olet nopea!  
Erä-Hossasta on tehty alustava varaus 2 x 6 hengen mökkejä ja 2 x 4 hengen 
mökkejä. Majoituksesta peritään noin 40 e/pää/viikonloppu. Ota mukaan omat 
liinavaatteet (tai makuupussi).  
     Ilmoittautumiset Juha Haapajärvelle viimeistään 27.7. osoitteeseen 
juha.haapajarvi@mail.suomi.net (mieluiten sähköpostitse, mutta jos se ei 
onnistu, puh. 040 746 2176) 
     Leirimaksu on noin 40 euroa, ja se on maksettava etukäteen seuran 
tilille 574136-2247954 laitesukellusleirin viitteellä 30605xxxx, jossa xxxx 
tarkoittaa jäsennumeroasi. (Viitelaskuri löytyy osoitteesta 
http://kotinetti.suomi.net/vesimiehet/viitelaskin.htm tai seuran nettisivuilta os. 
www.ouka.fi/yhdistykset/ovm, Ajankohtaista/Hinnasto 2005/Viitelaskuri.) 
     Yhden yön yöpyjät hoitavat omat mökkinsä suoraan. Samoin ne, jotka 
haluavat varata koko mökin esimerkiksi tietyllä porukalla. Ilmoittakaa kuitenkin 
tästä Juhalle, niin hän tietää pitää kaikki ajan tasalla, jos tulee muutoksia. 
     P2-kurssi varaa 10 (kurssilaista) + 5 (kouluttajaa), ja näiden ei siis tarvitse 
ilmoittautua erikseen. Huom! Majoitusmaksu ei kuulu P2-kurssin hintaan! 
     HUOM! Tarkista vielä tarkka hinta Juhalta tai s-postilistalta! 
 

 
Maisema Hossan Öllörijärvestä. PK 

 

Tapahtumakalenteri 
Kauden 2005 leirit:  

(22.–24.7.2005  Hylkyleiri Kattilankallassa, Esa Vuoppola järjestää.)  
5.–7.8.2005  Hossan leiri Suomussalmella, Juha Haapajärvi järjestää.  
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! 
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Vesimiehet Punaisella merellä 
 
Näin kesän kuumimmilla helteillä on vilvoittavaa pysähtyä 
muistelemaan viime vuoden joulukuista matkaamme 
Punaiselle merelle, Afrikan kuuman auringon alle. Olipa 
lähdettävä kauas palelemaan, kun tuona ajankohtana se olisi 
onnistunut ongelmitta täällä kotonakin. 
 

 
           MH 
Olimme varanneet kahdeksan hengen porukallemme viikon matkan 
Hurghadaan Deturilta jo hyvissä ajoin elokuussa, ja Mika oli järjestänyt neljän 
päivän liveaboard-reissun, tutummin minisafarin, paljolti pohjoismaalaisin 
voimin toimivalta Colona Divers -sukelluskeskukselta. 
     Saavuimme perille Hurghadaan ja hotellillemme ilman suurempia ongelmia 
ja viivytyksiä. Sovimme sukelluskeskuksen kanssa lähdön seuraavalle 
aamulle viideksi. Melko täsmällisesti viiden aikoihin sunnuntaiaamuna meidät 
haettiin hotelliltamme, ja ajoimme keskukselle pakkaamaan tavaroita safaria 
varten. 
     Ensimmäisen positiivisen yllätyksen koimme, kun näimme veneemme ja 
pääsimme asettumaan hytteihimme. Vene oli huomattavasti suurempi kuin se, 
jonka olimme luulleet saavamme reissulle, ja lähtijöinä oli vain meidän oma 
porukkamme. Oppaiksi saimme Tampereen oman pojan Samun sekä 
tanskalaisen todella kokeneen sukellusoppaan Charlotten. Miehistöä 
kapteenin lisäksi veneellä oli neljä: kokki, joka valmisti joka päivä todella hyviä 
ruokia, sekä kolme apupoikaa, jotka muiden tehtäviensä lisäksi olivat aina 
innokkaina pukemassa ja riisumassa laitepakettejamme ja räpylöitämme. 
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LT MH 
 
Ensimmäiselle safaripäivälle mahtui sukelluksia jo kolme kappaletta, joista 
viimeinen oli yösukellus Shaab Humdallah -nimisessä paikassa. Tähän 
mennessä nähtävää oli päivän mittaan ollut jo vaikka kuinka paljon, upeiden 
korallien lisäksi mm. mustekala, tonnikala, batfish ja aivan älyttömän kokoinen 
mureena, kaiken sen pienen ja hienon lisäksi. Ja parempaa oli luvassa. 
Toisen päivän aamuna olimme jo reissumme eteläisimmillä kohteilla. 
Ensimmäinen sukellus aamulla oli Abu Kafan -riutan seinämällä, jossa pohja 
putosi 60–70 metrin syvyyteen allamme, ja katseltavaa ja kuvattavaa riitti. 
     Molemmat päiväsukellukset teimme surullisen historian omaavalle Salem 
Express -laivan hylylle. Paikan tunnelmaan sopi aluksen valtavan peräluukun 
tasainen, kumea jysähtely virtausten liikuttaessa luukkua auki ja kiinni. Päivän 
viimeisen, yösukelluksen, jälkeen uni maistui varmasti kaikille, vaikka tuskin 
kukaan kokonaan unohti yhden hytin sängyn viereltä löytyneitä komeita 
torakoita. 
 

     
       MH      LT 
Kolmannen päivän kaksi ensimmäistä sukellusta olivat Panorama Reef -riutan 
molemmin puolin, ehkä hienoimmat paikat koko reissun aikana. Pohjoisen 
puolen riutalla pääsimme mm. ihailemaan valtavaa napoleonkalaa 
perheineen. Päivän kolmas sukellus oli varsinainen mureenapaikka, ja 
iltasukellukselta mieleenpainuvin asia oli siipisimppujen paljous, mitä 
aikaisemmilla pimeäsukelluksilla oli jo vähän ehtinyt kaivatakin. Viimeisenä 
safaripäivänä siirryimme vähitellen kohti Hurghadaa, ja ehkä pienoinen väsy 
alkoi painaa päivän viimeisillä sukelluksilla, vaikka kohteet hienoja olivatkin. 
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Olihan takana jo melkoinen rutistus. Onneksi veneellä kaikki toimi loppuun 
asti todella hyvin, kuten koko reissun ajan, paljolti kokeneiden oppaidemme ja 
veneen osaavan miehistön ansiosta. Eikä tarvinne mainita, kuinka mukavia ja 
hyviä sukeltajia me itse tietenkin olimme! 
     Useimmat sukelluksistamme safarilla olivat virtasukelluksia ainakin 
osittain, vaikka missään paikassa virtaukset eivät tuntuneet liian kovilta. 
Oman jännityksensä reissuun toi kova ja kylmä pohjoisesta puhaltanut tuuli, 
jonka nostattamassa aallokossa saimme välillä melkoista kyytiä veneellä. 
Pahoinvointilääkkeet menivät kaupaksi. Kylmä tuuli suojattomalla merellä 
olikin se, joka sai meidät palelemaan reissun aikana: vedestä ylös tultua 
lämpeni vasta kun sai villasukat jalkaan, fleece-paidan päälle ja kupin kuumaa 
teetä käteen. Veden lämpötila vaihteli 22–23 asteen välillä, ja sopiva puku 
kylmän ilman huomioon ottaen tuntui olevan joko kuivapuku kevyellä 
alusvaatetuksella tai kaksiosainen märkäpuku. 
 

LT 
 
Hurghadassa vietetyn dekopäivän jälkeen ja ilmankin jälleen lämmettyä, Mervi 
ja Jarmo suuntasivat viimeiseksi päiväksi Luxoriin, ja me muut teimme vielä 
kaksi hienoa sukellusta Hurghadan lähivesissä, Banana Reef ja Sabina 
Garden -nimisillä riutoilla. Jälkimmäisen paikan, Sabina Gardenin, todella 
kauniit, runsaat ja monimuotoiset korallit ja kalapaljous yllättivät upeudessaan 
ja sinetöivät hienon reissun. Eivät todellakaan kaikki Hurghadan lähiriutat ole 
vielä loppuun koluttuja! 
     Toki ehdimme hieman tutustua myös itse kaupunkiin, sen basaareihin ja 
tietysti niiden kauppiaisiin. Basaarialueella jallajalla-bussista noustuamme se 
alkoi: ”Verayoufrom? Verayoufrom? Germany? Sweden? – Ahaa, Finland! 
Terveterve, nokianokia…” Ja tätä kuului välillä monelta suunnalta 
samanaikaisesti ja taukoamatta. Ensimmäisen viidentoista minuutin aikana 
meiltä irtosi vielä kohtelias hymy ja vastaus, puolen tunnin jälkeen hymy oli jo 
melko pinkeä, ja kolmen vartin jälkeen oli päästävä pois. No, maassa maan 
tavalla, ja tulivathan toki ne monet matkamuistot hankittua: maustepussit, 
korut, huivit, paidat, metallista työstetyt koriste-esineet ja yksi krokotiilikin. 
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LT 
 
Kokonaisuudessaan matka oli onnistunut ja sukellukset upeita. Jossakin 
vaiheessa reissun loppupuolella kaljalla istuessamme ja suoltemme toimintoja 
sekä sieltä tulevan tuotteen koostumusta vertaillessamme havaitsimme, että 
lähes jokainen kärsi jonkinasteisesta mahataudista, joka useimmilla taisi 
helpottaa vasta kotona. Siitä huolimatta voimme suositella kaikille sekä 
Colona Divers -keskusta että reissumme sukelluskohteita. Hurghadaan 
suunnatessa kannattaa ehdottomasti harkita minisafaria tai pidempääkin 
yhtenä vaihtoehtona sukellusten järjestämisessä. Hinta neljän päivän safarille 
oli noin 315 euroa veroineen ja muine lisineen, eikä sukellusten määrää tai 
laatua voi moittia. Hurghadasta kaupunkina ja lomakohteena noin muuten 
jokainen kertokoon, ja ovat varmaan jo kertoneetkin, omat mielipiteensä ja 
tunnelmansa muissa yhteyksissä. 
 
Mervi, Tiina, Mika, Eki, Pirkko, Jukka, Jarmo ja Liisa 
 

LT 
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P2-kurssi 
 

P2-kurssi on juuri alkamassa tämän Vesipostin ehtiessä lukijoille. 
Aikataulu ja aiheet ovat seuraavat: 
Ti 26.7.: Kurssin avaus, jatkuva kehitys, suunnistus, sukeltaminen yöllä ja 
huonossa näkyvyydessä 
Ma 1.8. klo 17.30: Johdatus syvempään sukeltamiseen 
Ti. 2.8. klo 17.30: Sukellusympäristö, etsintä, hylkysukellus 
Sukellukset Hossan leirillä 5.–7.8. + Victorian reissu (ja ehkä pimeäsukellus 
myöhemmin). Lue enemmän leiristä sivulta 5. 
Kurssin hinta oli aiemmin 95 € kortin kanssa. Hintaa ei johtokunta ole 
Vesipostin mennesä painoon virallisesti ilmoittanut. Hossan leirille ei tarvitse 
ilmoittautua erikseen, mutta jos jostakin syystä P2-kurssilainen jää sieltä pois, 
niin se on ilmoitettava. Hossan leirin majoituskulut (noin 40 €) eivät kuulu 
kurssin hintaan.  

PL 
 

P2-kortin saamiseen vaaditaan seuraavanlaisia taitoja: 
Hallittu laskeutuminen: asento vaakatasossa tai jalat hieman ylöspäin, 
laskeutumisen pysäyttäminen n. metrin pohjan yläpuolelle, hallittu 
kokonaissuoritus 
Tasapainotus: 1. paikallaan leijunta väliveteen tasapainotettuna, tasapaino ja 
oikea sukellusasento kyettävä säilyttämään vähintään kaksi minuuttia, 2. 
maskin riisuminen, pukeminen ja tyhjentäminen väliveteen tasapainotettuna, 
3. väliveteen tasapainotettuna, paikallaan pysyen täyden ympyrän tekeminen 
sekä oikealle että vasempaan, 4. väliveteen tasapainotettuna peruuttaminen 
räpyläpotkujen avulla, matka n. 2 metriä. 
Potkutekniikat: eteneminen korkeintaan metrin pohjan yläpuolella niin, että 
pohjaa ei pöllytetä, sovelletun saksipotkun tai sammakkopotkun käyttö, oikea 
uintiasento: vaakatasossa tai jalat hieman ylöspäin 
Ilma loppu -tilanteet: 1. oman vara-annostimen käyttöön otto, siitä 
hengittäminen väliveteen tasapainotettuna, 2. parin vara-annostimen käyttöön 
otto, hengittäminen siitä paikallaan väliveteen tasapainotettuna ilman maskia, 
3. parin vara-annostimesta hengittäminen liikkeessä, väliveteen 
tasapainotettuna, uidaan vähintään 15 metrin matka. 
Näissä kaikissa asento vaakatasossa tai jalat hieman ylöspäin, korkeuden 
muutos enintään +/- 0,5 m, käsiä ei saa käyttää apuna tasapainon 
säilyttämisessä. 
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VA-valokuvausta ja muuta mukavaa 
Hossa ry:n leirillä 

 

PK 
 
Viisi oululaista vesimiestä ja kouluttajina Matit Karppinen ja 
Vuolteenaho osallistui heinäkuun ensimmäisen viikon aikana Hossa ry:n 
sukellusleirille. Haastetta Hossan vesistä löytyi niin peeykkösille kuin 
kuulemma kokeneemmillekin. 
     Porukkaa paikan päälle oli tullut ympäri Suomen, niin Lapista kuin 
Helsingistä ja siltä väliltä: 36 leiriläistä ja 8 kouluttajaa. Leirin teemana oli 
tasapainotus, ja sen kannalta leiri oli todella opettavainen ainakin minulle. 
Aiheeseen johdatettiin heti alussa punnitsemalla jokainen sukeltaja vedessä, 
niin että saimme mitattua sopivan määrän lyijyä painovöihimme. 
     Sukelsimme joka päivä vähintään kaksi kertaa. Jokaisella noin kahdeksan 
ihmisen ryhmällä oli kunakin päivänä jokin erikoisalue harjoiteltavana: Yhtenä 
päivänä kuvasimme veden alla, toisena harjoittelimme parityöskentelyä 
taitoradalla, kolmantena opettelimme selviytymään vaaratilanteista. Kerran 
rakensimme linnunpönttöjä ja jakkaroita 8–9 metrin syvyydessä, seuraavaksi 
sektorietsimme narun päässä rasteja järvestä, ja lopuksi suunnistimme ja 
nostimme rautamöykkyjä pohjasta nostopussin ja muovikanisterin avulla. 
     Ahkerimmat itsensä liottajat kävivät vielä iltasukelluksilla: itse menin 
mieluummin rauhassa saunaan ja nautin siinä välissä uimisesta ilman 
välineitä. Paitsi sukellukset, leirin parasta antia oli tutustuminen sukeltajiin eri 
puolilta maata, heidän sukelluskokemustensa kuuleminen ja lomasta sekä – 
uskokaa tai älkää: lähes ötökättömästä hellekesästä nauttiminen Hossan 
kainuulaismaisemissa. (PK) 
 

     Aloittelevan va-kuvaajan otoksia. PK 
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OVM:n laitevuokraus 
 
Seura vuokraa laitepaketteja vain seuran jäsenille. Laitevuokrat sovitaan 
etukäteen Esa Vuoppolan (040 559 9095) kanssa. Laitteita voivat luovuttaa 
kaikki kerhohuoneen avaimenhaltijat. Pyritään ajoittamaan laitteiden nouto ja 
palautus torstaitapaamisten (klo 18) yhteyteen. Vuokraa peritään vain 
käyttöpäiviltä (paitsi jos ilmenee tai epäilyttää, että joku pitää laitteita pitkiä 
aikoja ilman tarvetta). Vuokraajan tulee tarkistaa laitteiden kunto, toimivuus ja 
säiliöpaine luovutuksen yhteydessä. Mahdolliset viat ilmoitetaan Esalle. 
 
Laitepakettien vuokrahinnat (hinta on sama vaikka vuokraaja tarvitsee vain 
osan paketista): 

10 €/vrk 
20 €/viikonloppu (pe-su) 
35 €/viikko 

Uusille kurssilaisille ensimmäinen vuosi puoleen hintaan. 
 
Vuokrahinta suoritetaan tilille  574136-2247954 viitteellä 50403xxxx , missä 
xxxx on oma jäsennumero. Vitenumeron saa viitelaskimesta, joka löytyy esim. 
täältä: http://kotinetti.suomi.net/vesimiehet/viitelaskin.htm 
HUOM! Viite on tärkeä kirjanpidon ja seurannan kannalta. Jos maksatte ilman 
viitettä, karhuan laskua myöhemmin koska se on "hukkunut" kirjanpitoon. 
Muita tiedonantojahan laskuihin EI SAA kirjoittaa, koska ne tulevat seuralle 
kalliiksi pankin palvelumaksujen muodossa. 
 

PL 
 

Norpat syksyllä 
 

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 
opetteluun, ja avovesiopetuksen painopiste on turvallisessa 
snorkkelisukeltamisessa luonnonmukaisessa ympäristössä. Peruskurssin 
jälkeen tulee snorkkelisukelluksen jatkokurssi joka syventää peruskurssilla 
opittuja taitoja. Ensi syksynä kurssit järjestetään kiinnostuksen ja 
mahdollisuuksien mukaan.  
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Vesimiesten uimahallivuorot syksyllä 
lienevät samat kuin viime vuonna: 

PL 

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 sen takia, ettei vuorojen nakittaminen ole kenenkään 
yksittäisen henkilön vastuulla. 
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Vesiposti sähköisenä? 
Ilmoita sähköpostilla paivi.kangasniemi@pp.inet.fi, jos haluat Vesipostisi 
tulevaisuudessa AINOASTAAN sähköpostitse. 
     Koska Vesiposti ilmestyy Internetissä sähköisessä muodossa, on 
roskapostin ehkäisemiseksi yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteisiin lisätty 
loppuun ylimääräinen osa, joka tulee siis poistaa, jotta sähköposti menee 
perille. 

TS 
 

vesimiehet@yahoogroups.com 
Näin liityt postituslistalle: Lähetä sähköpostia omasta meilistäsi 
osoitteeseen vesimiehet-subscribe@yahoogroups.com. Kun olet liittynyt 
listalle, voit lähettää listalle postia osoitteella vesimiehet@yahoogroups.com. 
Listalla voi esimerkiksi kysellä sukellusseuraa tai vaikkapa mahdollisuuksia 
pullojen täyttöön sekä tiedotetaan ajankohtaisista asiosita. keskustelu on 
välillä aika vilkastakin. 
 

 
#vesimiehet irc-kanava 

Irciin pääsee, kun asentaa ensin koneelle jonkun irc-ohjelman, esim. 
http://www.mirc.com. Ohjelmalla otetaan yhteys johonkin irc-palvelimeen, 
joka toimii omalla nettiliittymällä. Esim. jos on Opoy:n Baana-liittymä, niin 
palvelin on irc.opoy.fi:6667. 
Asetuksiin syötetään myös haluttu kutsumanimi. Irkissä on sitten ziljoona eri 
kanavaa, ja vesimiesten oma on #vesimiehet. Aktiivista sukelluskeskustelua 
löytyy #sukellus. #sukellus-kanavalla on oma kotisivu http://www.irc-
sukellus.tk/ 
Netistä löytyy myös hyvin ohjeita tietämättömille esim. http://irc-galleria.net/irc-
opas.html 
 

 
 

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

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.pois 040 745 9163 
VAPEPA: Matti Karppinen, matti.kar@suomi24.fi.poista, 0400 937 839 
Kalusto: Esa Vuoppola, esa.vuoppola@remec.com.poista, 040 559 9095 
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 
 

 
Seuraava Vesiposti ilmestyy 5.10. Materiaalit toimitukseen 

22.9. mennessä paivi.kangasniemi@pp.inet.fi.poista 
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PMM  2 
119502 
_____________________________________________________________________________________________ 

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

  TS 
 

Vesipostin kuvat ottivat: 
Pasi Lassila, kansikuva, täytekuvat s. 4, 10, 12, 13 ja 15 sekä 

Lofootti-kuvat, paitsi 
Tommi Salminen, Lofootti-jutun aloituskuva, takasivun kuva sekä täytekuvat 

s. 4 ja 14 
Mika Hiltunen ja Liisa Törmäkangas, Punaisenmeren kuvat 

Päivi Kangasniemi, kuplat s. 4, Öllöri s. 5, Hossa-jutun kuvat s. 11 
 

Pasin ja Tommin kuvat löytyvät värilllisinä ja komeampina netistä: 
http://plazma.dy.fi/lofootit2005 ja 

http://kotisivu.suomi.net/tommi.salminen/sukellus/lofootit2005/index.html
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