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Kutsu syyskokoukseen 
 

 
Tervetuloa Oulun Vesimiehet ry:n sääntömääräiseen 

syyskokoukseen 
tiistaina 18.10.2005 klo 18.00 

Kokouspaikka on Messipojantie 10 eli "Vesimessi" 
 
 

Syyskokouksen sääntöjen mukainen 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 toimintasuunnitelma seuraava vuotta varten 
  
6  Hyväksytään talousarvio seuraavaa vuotta varten 
 
7  Päätetään seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksuista, jotka voivat olla 
    erisuuruiset eri jäsenryhmille, ja niiden maksamisajankohdasta 

 
8  Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, joka nimetään myös seuran 
     puheenjohtajaksi 
  
9  Valitaan johtokunnan muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä 
    varajäsenet 
  
10 Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten 
    varamiestensä vaali 
  
11 Valitaan edustajat Sukeltajaliiton syyskokoukseen 
  
12 Käsitellään johtokunnan ja jäsenten määräaikaan mennessä esittämät  
    muut asiat 
 
______________________________________________________________ 
Kannen kuvat Paakkilan kaivosleiriltä, kuvaaja Jukka Juntunen: 
Yleisnäkymä laavulta nähtynä isolle kaivannolle. Vedessä näkyvä poiju on tunnelin 
suun kohdalla. 
Mika Hiltunen keskikokoisen ajorampin yläpäässä sukelluksen 
turvapysähdysvaiheessa. 
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Toimintasuunnitelmaehdotus vuodelle 2006 
 

JÄÄN ALLE SUKELLUS 
Jään alle -leiri pyritään järjestämään huhtikuussa. Paikka valitaan myöhemmin, 
todennäköisesti Rokuan suunnalta. Haukiputaan louhokselle tehdään avanto 
sukellusinnostuksen ja -säiden mukaan. 

TUKIALUS VICTORIA 
Victoria pyritään saamaan vesille mahdollisimman aikaisin, jotta merisukelluskausi olisi 

mahdollisimman pitkä. 

LEIRITOIMINTA 

Kurssileiri 
Kevään kurssileiri(t) pidetään Rokualla kesäkuun alussa. 

Manamansalon ja Hossan leirit 
Leirien suuren määrän vuoksi järjestetään jatkossa Manamansalon leiri ja 
Hossan leiri vuorovuosina. Tänä vuonna pyritään järjestämään Manamansalon 
leiri. 

Ulkomaan leiri 
Perinteinen Norjan leiri pidetään heinäkuussa 2006. Jos kiinnostusta löytyy, 
voidaan järjestää useampia Norjan leirejä. 

Kattilankallan leiri 
Perinteinen Kattilankallan hylkysukellukseen keskittynyt viikonloppuleiri pyritään 
järjestämään myös vuonna 2006. 

Syysleiri 
Syysleiri järjestetään Rokualla Vaulujärvellä tai Vaalassa Saarijärvellä, mikäli 
majoitustilat saadaan järjestymään. 

Syksyn kaivosleiri 
Loppusyksystä pyritään järjestetään leiri Kaatialan kaivokselle. 

PAIKALLISET SUKELLUSRETKET 
Kesäkaudella 2005 sukelletaan päiväretkiä viikonloppuisin ja mahdollisuuksien mukaan myös 
arkisin. Sukelluskaudella kokoonnutaan torstaisin klo 18.00 Toppilassa Messipojantiellä, 
jolloin päätetään viikonlopun sukellusretken lähtöajankohdasta ja kohteesta sekä 
mahdollisesti tiedossa olevista muina ajankohtina tehtävistä sukellusretkistä. Uusille 
sukeltajille pyritään toivomusten mukaan järjestämään helppoja lammikkosukelluksia. 
Keskiviikkoisin pyritään järjestämään ohjattuja sukelluksia mm. Telman hylylle. 

UIMAHALLIVUOROT 
Uimahallivuoroja järjestetään liikuntaviraston tarjoamien mahdollisuuksien mukaan. 

NORPPATOIMINTA 
Norppatoimintaa pyritään järjestämään mikäli tehtäviin löytyy vetäjiä. 

LAITESUKELLUS- JA MUUT  KURSSIT 
P1-, P2- ja P3-kursseista johtokunta päättää yhteistyössä koulutusvastaavan sekä lähi-, M2- 
ja M3-kouluttajien kanssa. Koulutustoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi koulutetaan 
kouluttajia tarpeen mukaan. Uusille veneenkuljettajille pyritään järjestämään 
veneenkuljettajakurssi ja vanhojen veneenkuljettajien tietoja päivitetään tarvittaessa. Muita 
sukelluskursseja järjestetään tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan. 

YHDISTYSTOIMINTA 
Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään maaliskuussa 2005 ja syyskokous syys-
lokakuussa 2005. Johtokunnan kokouksia pidetään puheenjohtajan kutsusta. 

TIEDOTUSTOIMINTA 
Seuran toiminnasta ja tapahtumista tiedotetaan jäsenille pääasiallisesti tiedotteen, 
”Vesipostin”, sekä sähköpostilistan välityksellä. Käytössä on myös Raatin uimahallin 
ilmoitustaulu. Tiedote lähetetään postitse kaikille täysjäsenille, jotka eivät ole ilmoittaneet 
lukevansa sähköpostilistalle tulevaa  tiedotetta. 
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VARAINHANKINTA 
Seuralle hankitaan varoja järjestämällä resurssien mukaan laitesukellus-, intro- ja 
perusvälinekursseja sekä tekemällä pyydettäessä sukellustöitä, joihin ei tarvitse 
viranomaislupia. Muu varainhankinta suoritetaan keräämällä jäsenmaksuja sekä 
vuokraamalla laitepaketteja jäsenille. Leirimaksuja pyritään välttämään. 

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU 
Seura on mukana vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa. 

KALUSTO 
Huolletaan vanhaa ja hankitaan uutta laitesukellukseen liittyvää kalustoa seuran omistukseen. 
Kalustoa lainataan ja/tai vuokrataan jäsenten käyttöön johtokunnan määräämien ehtojen ja 
hintojen perusteella. Ensisijaisesti pidetään huoli hengitysilmakompressorien jatkuvasta 
käytettävyydestä.  

PIKKUJOULU 
Tavanmukainen pikkujoulu pyritään järjestestämään marras-joulukuussa. 

SUHDETOIMINTA 
Pidetään entiseen tapaan yhteyttä muihin Pohjois-Suomen seuroihin. Myös esittelysukelluksia 
käytetään suhdetoiminnassa, etenkin sidosryhmiin liittyen. 
 
 
 
 

Talousarvioehdotus vuodelle 2006 
 
Tili Nimi Budj 2006 HUOM 
1030 Aineettomat oikeudet 0,00 €  
1031 Ohjelmistolisenssit -300,00 €  
1201 Kompressorit (hankinta) 0,00 €  
1202 Victoria 0,00 €  
1205 Laitepaketit, hankinta 0,00 €  
1206 Perusvälineet, hankinta -200,00 € 5 x 40€ Maskeja 
1207 Perävaunut, hankinta 0,00 €  
1208 Muu kalusto, hankinta -2 800,00 € Videoprojektori, kaiku, GPS,… 
3000 Sukelluskurssien tuotot, P1 5 200,00 € Kurssilaisten määrä: 16
3002 Sukelluskurssien tuotot, P2 400,00 € á 100€ / hlö 4
3004 Sukelluskurssien tuotot, P3 400,00 € á 100€ / hlö 4
3006 Sukelluskurssien tuotot, Introt 250,00 € á 25€ / hlö 10
3008 Sukelluskurssien tuotot, Muut 0,00 €  
3010 Sukelluskurssien kulut P1 -2 000,00 €  
3012 Sukelluskurssien kulut P2 -140,00 €  
3014 Sukelluskurssien kulut P3 -740,00 €  
3016 Sukelluskurssien kulut Introt -60,00 €  
3018 Sukelluskurssien kulut, Muut kulut 0,00 €  
3020 Norppakurssien tuotot 700,00 €  
3030 Norppatoiminnan kulut -850,00 €  
3040 Muun koulutuksen tulot 0,00 €  
3050 Muun koulutuksen kulut 0,00 €  
3060 Leirimaksut 900,00 € Norja: 20€ / jäsen, 30€ / vieras 45
3070 Majoituskulut, Laitesukellus -1 500,00 €  
3071 Majoituskulut, Vapaasukellus 0,00 €  
3072 Matka/polttoainekulut, Laitesukellus -1 200,00 €  
3073 Matka/polttoainekulut, Vapaasukellus 0,00 €  
3074 Muut leiritoiminnan kulut, Laitesukellus -500,00 €  
3075 Muut leiritoiminnan kulut, Vapaasukellus 0,00 €  
3080 Nitrox -kurssien tuotot 0,00 €  
3090 Nitrox -kurssien kulut 0,00 €  
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3100 Virkistystoiminnan tuotot (pikkujoulu) 1 000,00 €  
3110 Virkistystoiminnan kulut (pikkujoulu) -1 500,00 €  
3120 Saadut kilpailujen osallistumismaksut 0,00 €  
3130 Maksetut kilpail. osallistumismaksut 0,00 €  
3131 Kilpailujen matkakustannukset 0,00 €  
3132 Kilpailujen palkintokustannukset 0,00 €  
3199 Muut vars.toim.tuotot 0,00 €  
3610 Uimahallivuokrat, yleisövuorot -1 850,00 €  
3620 Toimitilojen vuokrat -2 700,00 €  
3630 Muut vuokrakulut 0,00 €  
3701 Huolto, Victoria -600,00 €  
3703 Huolto, M/S Pilssivuoto 0,00 €  
3704 Polttoainekulut, Victoria -600,00 €  
3711 Kompressorien käyttö- ja huoltokulut -1 200,00 €  
3721 Laitepakettien huoltokulut -300,00 €  
3722 Laitepakettien katsastuskulut 0,00 €  
3731 Perusvälineiden huoltokulut 0,00 €  
3743 Perävaunujen huoltokulut -70,00 €  
3791 Muun kaluston kulut -100,00 €  
3801 Päivärahat 0,00 €  
3802 Kilometrikorvaukset 0,00 €  
3804 Sukellustyökulut 0,00 €  
3811 Postituskulut, jäsenkirjeet -200,00 €  
3812 Painatuskulut, jäsenkirjeet -80,00 €  
3813 Muut jäsenkirjekulut 0,00 €  
3901 Kokouskulut (yleiskokoukset ja hallitus) -450,00 € Liittokokoukset 2kpl 
3902 Matkapuhelinkulut, Victoria NMT -30,00 € VHF lupamaksu 
3903 Konttoritarvikkeet -50,00 €  
3904 Kopiointi 0,00 €  
3906 Lomakkeet 0,00 €  
3907 Alan julkaisujen hankinta 0,00 €  
3908 Pankin palvelumaksut -100,00 €  
3909 Vakuutukset -1 020,00 €  
3910 ATK -kustannukset 0,00 €  
3911 Kouluttajien kouluttaminen -1 000,00 €  
3912 Ilmoitukset (ei kurssien) 0,00 €  
3913 PR -toiminnan kulut -100,00 €  
3914 Muut postituskulut -50,00 €  
3919 Sekalaiset kulut -500,00 €  
5000 Jäsenmaksut 11 700,00 € 180 jäs, á 65€ 
5005 Nuorisojäsenmaksut 600,00 € 20 jäs, á 30 € 
5007 Kannatusjäsenmaksut 75,00 € 3 jäs, á 25 € 
5010 Liittymismaksut 1 500,00 € 25, á60 € 
5020 Seuratuotemyynti 500,00 €  
5030 Sukellustyötulot 900,00 €  
5040 Laitepakettien vuokratulot 700,00 €  
5090 Varainhankinnan muut tuotot 0,00 €  
5500 Jäsenmaksut liittoon -3 610,00 €  
5510 Seuratuotteiden hankinta -200,00 €  
5550 Varainhankinnan muut kulut 0,00 €  
6010 Korkotuotot 0,00 €  
6500 Korkokulut 0,00 €  
7000 Satunnaiset tuotot 0,00 €  
7500 Satunnaiset kulut -80,00 €  
8000 Avustukset 850,00 €  
9035 Investointivaraukset 0,00 €  
9030 Poistot 0,00 € Poistot ei mukana talousarviossa 

 YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) -1 005,00 €  
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Terkut Paakkilasta! 
Paakkilan kaivosleiri 16.–18.9.2005 

 
 

 
Laavu perjantai-iltana odottamassa viikonlopun ajaksi tulevia sukeltajia. 

 
 

Tulipas sitten käytyä viikonloppu viettämässä Paakkilassa niin sanotulla 
epävirallisella seuran kaivosleirillä. Epävirallisella siksi, ettei kukaan 
järjestänyt yhteistä majoitusta. Juuso (kiitos hänelle) toi kuitenkin 
paikalle seuran kompressorit, joilla saimme ilmahuollon kuntoon. 
 
Perjantai-iltana teimme sukelluksen kahdeksan kieppeillä. Tarkoitus oli käydä 
katsomassa ajotunnelin syvemmässä päässä, millainen näkyvyys tunnelissa 
on. Mikan ja Jukan suunnitelmassa oli sukeltaa ajotunneli lauantaina läpi. 
  
No kamat kasaan ja pintauinnilla poijulle, jolla suuaukko on merkitty. Ja siitä 
sitten pudotus alas. Helppo nakki. Paitsi että noin 18 metrissä vastaan tuli 
leijuva sakka, töhnä, mitä lie. Ensin ajattelin, että tulipas se 27 metriä 
nopeasti, ennen kuin katsoin mittarista. No näkyvyys sitten oli nafti metri sinne 
ajotunnelin suulle saakka, johon pikkuhiljaa laskeuduttiin. Kysymys: OK? ja 
kun vastaukset jokainen meistä kolmesta näytti että ok, niin Jukka kiinnitti 
kelan narun poijun kiinnitysrenkaaseen, ja tunnelin katselu voi alkaa. 
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Näkyvyyden mukaan… 
  
Olimme sopineet, että suuaukolla toimitaan näkyvyyden mukaan. Jos 
näkyvyys olisi riittävän hyvä, Jukka menisi noin 10–20 metriä tilanteesta 
riippuen ja minä menisin opasnarua pitkin keskellä. Siinäpä sitä sitten oltiin.  
Tunnelin suulla näkyi vain naru ja noin 30 senttiä ympärille lampun 
valokeilassa. Mika viittoili minua jäämään ulkopuolelle, ja pojat kävivät 
tunnelissa kahdestaan minun odottaessani ulkopuolella. 
 
Nousimme sitten ylemmäs, noin 16 metriin, pois sakasta, jolloin näkyvyys oli 
hyvä lamppujen kanssa. Siinä sitten tutkisteltiin paikkoja ja tultiin pois noin 50 
minuutin sukelluksen jälkeen. Pinnalla katselimme, että missähän se 
jättämäni lyhty oikein onkaan. Savossa pimeä tulee vielä vähän aikaisemmin 
kuin Oulussa, joten olipa hyvä, kun jätimme lyhtymme laiturille. Autoa ei 
saanut ajaa rantaan, joten sen valoja emme voineet käyttää. Siellähän se 
kajasti, tosin niemen takana, mutta kuitenkin näkyi. 
 

 
Kaivantojen välisen tunnelin yläpää noin 15 metrin syvyydessä.  Kuvassa 

vasemmalla Kaarina Jormalainen ja oikealla Mika Hiltunen. 
 
 

Nähtävyyksiä 
 

Lauantaina Mika ja Jukka valmistautuivat tunnelisukellukseen, joten huhuilin 
rannalla, josko olisi joku pariton tai voisinko liittyä kolmanneksi pyöräksi. 
Eeva-Kaarina ja Reijo lupautuivat ottamaan minut mukaan, joten  
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Lähes sama paikka kuin edellissivun kuvassa. Vasemmalla Mika ja oikealla Kaarina. 
 
 
 
suunnitelman tekoon. Päätimme sukeltaa näkyvyyssyvyydessä ja etsiä VR:n  
vaunun, majan ja kuilun. Näkyvyys oli hyvä, joten kallioseinämät näkyivät 
oikein hyvin ja paikkojen hahmottaminen oli helppoa. 
 
Mika ja Jukka tekivät eka sukelluksensa ajotunnelissa, syvemmästä päästä 
kelan kanssa noin 110 metriä ja takaisin, joten matkaa ja haastetta heille 
kertyi melkein tuplasti verrattuna siihen, että olisivat sukeltaneet tunnelin läpi.  
 
Toinen sukellus tehtiin sitten kolmistaan katsellen kaivoksen nähtävyydet. 
Poikienhan piti tieten tunkea itsensä yhtä aikaa majan sisään. Juuri ja juurihan 
sinne kaksi mahtuikin. Kuilusta näytti tulevan sinertävää savua. Mitähän sekin 
mahtoi olla?  
 
Kun tulimme autolle, Eeva-Kaarina ja Reijo huutelivat laavulle maistelemaan 
paistamiaan lättyjä. Ja maistuivathan ne. 
 

Tunnelissa ja pilvessä 
 
Sunnuntaina käytiin sukeltamassa tunnelin toisesta päästä (joka lähtee noin 
15 metristä) ilman köyttä lamppujen kanssa. Näkyvyys oli aivan eri luokkaa 
kuin tunnelin toisessa päässä. Mentiin ehkä 20 metriin kuitenkin niin, että 
aukon valo kajasti koko ajan. Poikien välineet ja kaasumäärät olisivat 
mahdollistaneet pidemmänkin tutkiskelun, mutta minun ei, joten homma 
tehtiin nyt näin. Pienemmässä kaivoksessa leijui keskellä sellainen 
poutapilven näköinen kerros. Mika kävi kurkkaamassa sen sisällä. Jännän 
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näköistä, kun vain kuplia tuli harvakseltaan valkoisen massan läpi eikä 
sukeltajaa näkynyt. 
 
Yövyimme Ohtaansalmen mökeissä. Mökki-isäntä oli sellainen lähellä 
kahdeksaakymmentä oleva savolaismies, joten ehkäpä se selittää vähän 
ruohottuneet tiet ja polut. Saunan hän lämmitti lauantai-iltana sopimuksemme 
mukaan, ja sauna kuului mökin hintaan. Olipa hän vielä taittanut 
raudaskoivusta vastatkin valmiiksi. Mökki oli sellainen ehkä 60--70 luvulla 
tehty vaatimaton hirsimökki.  
 
Iltaa vietettiin sitten Mattiloiden mökissä sukelluskokemuksia vaihdellen. 
 
Hyvä reissu jälleen. 
 

 
  

 
Lauantaiaamun yleisnäkymää laavulta ja isolta kaivannolta.  Oikealla näkyvä porukka 

oli pieksämäkeläisiä sukeltajia. 
 
 
 

 
Teksti: Kaarina Jormalainen 
Kuvat: Jukka Juntunen 

  
 
 
 
 

 9



Nimi uudelle veneelle 
 
Vesimiehille ollaan hankkimassa uutta venettä. Kyseessähän on tietysti se 
musta muovivene, jota Lofooteilla jo kokeiltiin. Leirin jälkeen siihen 
tehtiin joitakin muutoksia merikelpoisuuden parantamiseksi, koska emme 
luota säiden olevan aina yhtä suosiollisia kuin tämän kesän ensimmäisellä 
Norjan-leirillä. Uusi moottori on myös hankittu ja sen vaatima ohjauspulpetti 
rakennettu. Nimi veneeltä kuitenkin vielä puuttuu. Ehdotuksia voi lähettää 
johtokunnan jäsenille. 
 
Veneen tekniset tiedot: 

- materiaali PEH-muovi ja vesivaneri 
- pituus 440cm, leveys 195 cm, omapaino n. 270kg 
- max henkilöluku 6 
- perämoottori 2-tahtinen tuoreöljyvoideltu Yamaha 40 sähkötrimmillä ja 
   -kipillä. 

 
 

 
Viime talven norppia pulikoimassa. Kuva: Päivi Kangasniemi 

 
 

Syksyn norppatoimintaa 
 
Norppatoiminta aloitettiin tämän kauden osalta heti hallivuorojen alettua, ja 
toimintaa jatketaan jouluun asti lähes viikoittain. Syksyn ”norpan taitorata”  
-kurssille mahtuu vielä mukaan muutama uimataitoinen norppa. Lisäksi viime 
kevään kurssilaisten kanssa jatketaan harjoittelua. Mukaan on saatu myös 
uusi ohjaaja, Mäkelän Anni. Norppatoiminnan kehittäminen on alulla, ja lisää 
ohjaajia, hyviä ideoita ja väline-ehdotuksia otetaan vastaan!  
 
Miia 
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Tapahtumakalenteri 
21.–23.10.05 syysleiri Saarijärvellä Vaalassa. Ilmoittautumiset Jukka 
Pelttarille, puh 044 506 5255 
18.10.05 klo 18.00 syyskokous Vesimessissä, Messipojantie 10 
19.11.05 pikkujoulu Johteenhovissa, Hietasaaressa. 
 

Seuraa myös sähköpostilistaa vesimiehet@yahoogroups.com! 
 

 
 
pikkujoulupikkujoulupikkujoulupikkujoulupikkujoulupi 
 

Tänä vuonna juhlimme lauantaina 19.11. Paikkana Johteenhovi 
Hietasaaressa. 

 
Luvassa on hyvää seuraa ja hilpeää tarjoilua, mutta yksityiskohdat on 

vielä selvittämättä. Seuraa sähköpostilistaa tai kysele seuran sihteeriltä! 
 
 
merkkaakalenteriinmerkkaakalenteriinmerkkaakalente 
 

 
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. 
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Uimahallivalvonnat Raatissa 
 
Välttääksemme viimetalvisen jatkuvan hallivalvojan etsiskelyn johtokunta 
päätti, että tänä talvikautena hallivalvontavuorot arvotaan jäsenistön kesken, 
jotta saadaan valvontavuorot selviksi kerralla (lähes) koko talveksi. Arvontaan 
pääsivät osallisiksi ne, jotka hallivuoroja ovat aiemmin käyttäneet ja 
oletettavasti tulevat käyttämään tänäkin talvena. Muutama alkupään vuoro 
saatiin täytetyksi vapaaehtoisilla valvojilla, tai sovittiin kyseisten valvojien 
kanssa, että saatiin valvontahommat pyörimään jo ennen kuin arvottu lista 
saadaan tiedotettua jäsenistölle.  
 
Nimesi löytyminen listalta tarkoittaa, että olet vastuussa kyseisen hallivuoron 
valvonnan järjestämisestä. Ellet pääse itse paikalle, niin hanki hyvissä ajoin 
sijainen kyselemällä esimerkiksi seuran sähköpostilistalla, olisiko joku halukas 
vaihtamaan valvontavuoroaan kanssasi.  
 
Ellet ole raivokkaista yrityksistäsi huolimatta onnistunut hankkimaan valvojaa 
kyseiselle vuorolle, niin ilmoita tilanteesta viimeistään vuoroa edeltävänä 
perjantaina allekirjoittaneelle, niin tiedän perua hallivuoron kyseiseltä kerralta.  
 
Keväälle on vielä vapaana muutama valvontavuoro, joten jos et löytänyt 
nimeäsi listalta ja tunnet itsesi vapaamatkustajaksi käydessäsi hallivuoroilla, 
niin raapusta nimesi vapaaseen paikkaan Raatin ilmoitustaululla olevaan 
listaan. Mikäli listalla on varaamattomia valvontavuoroja, eikä omaa nimeäsi 
yhdenkään valvontavuoron kohdalta löydy, niin varaudu siihen että sinua 
katsotaan hallilla kieroon koko talvi. :) 
 
Tommi Salminen, tommi.salminen@iki.fi.POISTA, 0400-814992 

Vesimiesten uimahallivuorot syksyllä 

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. 
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Raatin uimahallin hallivalvontavuorot 
talvikaudelle 2005–06: 

 
 
 
04.09.    Juuso Mettälä 
11.09.    Juha Haapajärvi 
18.09.    Jouni Herronen 
25.09.    Esa Vuoppola 
02.10.    Mervi Lehtonen 
09.10.    Tommi Salminen 
16.10.    Jukka Juntunen 
23.10.    Timo Krall 
30.10.    Pasi Lassila 
06.11.    Lauri Lahdenperä 
13.11.    Arto Turkka 
20.11.    Sam Malinen 
27.11.    Jaana Sariola 
04.12.    Jari Suomalainen 
11.12.    Lauri Pirttiaho 
18.12.    Jukka Pelttari 
25.12.    Ei vuoroa    (joulupäivä) 
01.01.    Ei vuoroa    (uusivuosi) 
08.01.    Liisa Törmäkangas 
15.01.    Mikko Kettunen 
22.01.    Arttu Moisiomäki 
29.01.    Päivi Kangasniemi 
05.02.    Tuomas Kallio 
12.02.    Eija Hurme 
19.02.    Matti Moilanen 
26.02.    Matti Vuolteenaho 
05.03.    Olavi Sariola 
12.03.    Jukka Rauman 
19.03.    Mika Hiltunen 
26.03.    Matti Karppinen 
02.04.    Arto Savela 
09.04.    Vesa Rasimus 
16.04.    Ei vuoroa    (pääsiäispäivä) 
23.04.    Stanislav Statsevich 
30.04.    Timo Karjalainen 
07.05. 
14.05. 
21.05. 
28.05. 
 
 
merkkaakalenteriinmerkkaakalenteriinmerkkaakalente 
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Ohjeet valvojan toimista: 
 
1. Ensimmäiseksi valvojan on syytä tarkistaa, että käytävä-, pullo- ja 
perusvälinevarastojen ovet ovat auki.Näihin oviin ei Vesimiehillä ole avaimia. 
Tarvittaessa etsitään/soitellaan laitosmies ovia avaamaan. 
Kompuraa ja pulloja ei tietystikään vielä näin alkusyksystä Raatissa ole, joten 
alakerran ovia ei tarvinne vielä availla. Perusvälinevaraston ulompi  
ovi (siivouskomero) kylläkin – sisempään on meidän kouluttajilla avain. 
2. Vesimiehet saavat mennä pukutiloihin jo klo 16.45, joten siitä alkaen on 
hallivalvojan syytä varmistua, että hallille tulijat ovat seuran jäseniä tai heidän 
seuralaisiaan. Sisääntulijoiden vahtimista jatketaan aina kello 18.30 asti 
ainakin. Tämän jälkeen ovet on laitettava lukkoon, ja valvoja voi itsekin siirtyä 
saunan puolelle. 
Ovipäivystyksen voi tehdä myös kännykän avulla (ts. jättää lappu oveen, 
missä on numero, mistä tavoittaa) tai pistämällä ovi lukkoon ja käymällä about 
5 min välein kattomassa onko kulkijoita . 
HUOM! 18.30 jälkeen ei siis taata pääsyä sisälle. 
3. Allasvuoron päätyttyä tarkistetaan allas ja sen ympäristö, ja mahdollisesti 
sinne unohtuneet seuran välineet palautetaan varastoon. Lastenaltaassa 
olevat tavarat nostellaan reunoilla oleviin laatikoihin. 
4. Lopuksi lasketaan aulan tiskillä olevaan ilmoittautumisvihkoon kävijöiden 
määrä ja täytetään valvontalomake, joka pitäisi löytyä aulan tiskiltä. 
5. Varmistetaan valvojalistasta, että seuraavalle viikolle on joku ilmoittautunut 
hallivalvojaksi. Mikäli kenenkään nimeä ei ole listassa, etsitään vaikka 
sähköpostilistan kautta seuraava valvoja. (HUOM! Valvojat on arvottu ja 
nimetty huhtikuun loppuun asti.) 
6. Valvoja saa poistua, kun viimenen uimari on poistunut. Varmista, että ovet 
menevät lukkoon! 

 
 
 

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. 

 
 

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. 
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#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
 

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 ilmestynee vasta ensi vuoden puolella. Jos haluat 
siihen tekstiäsi tai kuviasi, seuraa sähköpostipostilistaa tai kysele 

aikataulua suoraan toimituksesta paivi.kangasniemi@pp.inet.fi.poista 
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PMM  2 
119502 
_____________________________________________________________________________________________ 

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

 
Vesipostin toimitus valppaana lähdössä etsimään juttuaiheita 

Kuva: Juhani Nikula 
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