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Mennäänkö merelle 
vai louhosmontulle? 

 
Tässä kevään aikana ja jo aiemminkin on olut monenlaista puhetta seuramme tukialuksen 
Viktorian kohtalosta ja sen käytöstä. Nykyisellään venepaikka Telakkasäätiön satamassa 
maksaa seuralle vuodessa 600 €, joka tosin on saatu kompensoitua useana vuotena  
laituripaikkojen kettinkien tarkistussukelluksilla. Lisäksi seuran jäsenien, siis sinun ja minun, 
kontolle kaatuvat sataman vartiointivuorot, jotka kuuluvat osana venepaikan vuokraan. 
 
Aiemmin perustettu venerahasto päätettiin edellisen johtokunnan toimesta käyttää uuden 
muoviveneen hankintaan. Hyvä päätös sinällään. Muovivene on helppo ottaa mm.  Norjaan 
mukaan. Voihan sillä periaatteessa käydä vaikka Telmallakin, jos niikseen menee. Viktorialla 
se vain on aikalailla helpompaa, jos sattuu olemaan enemmän lähtijöitä, Viktoria valmiina 
vesillä ja käyttövalmiina. Mutta siitä puuttuvat nuo luksusluokan sisätilat! 
 
Kun tuota Viktorian kohtaloa on mietitty tässä kevään aikana monenlaiseen suuntaan, niin 
taitaa käydä niin, kuten kaikkien arvokkaampien tavaroiden kanssa, ettei sitä niin helposti  
mihinkään vaihdetakaan. Entinen pitäisi saada ensin jonnekin, jotta uudelle olisi tilaa... 
 
Ja oikeastaan, tarkemmin ajatellen, miksi pitäisikään? Viktoria on loppujen lopuksi vain 
rautaa, joka kyllä muotoutuu haluamaamme muotoon keinolla, taikka toisella. Nykyisellään 
Viktoria toimii rakenteidensa puolesta vallan mainiosti sukellustukialuksena. Aina on toki 
mahdollisuutta parantaa. Isolla porukalla tuollaisen suurehkon metallimonsterin 
kunnostamiseen ei mene, kuin pari tuntia. Vertailun vuoksi, yhdellä ihmisellä siihen menee 
helposti kuukausia, ja siinä samalla sukeltamisinto. 
 
Allekirjoittanut on sattumoisin nykyään myös Kiviniemen meripelastusseuran jäsen. Viime 
vuonna molempien MPS:n teräsjärkäleiden (P/V Hauki I & P/V Hauki II) kansirakenteiden  
maalausoperaatiossa meni kutakuinkin puoli tuntia, kun se porukalla tehtiin. Samalla aika 
kului jopa ehkä liiankin nopeasti niitä näitä rupatellessa. Sattumoisin Viktoria on muuten 
samalla muotilla ja samalla telakalla rakennettu, kuin  P/V Hauki I. Käykääpä MPS:n sivuilla  
katsomassa, miltä se nykyään näyttää. Kyse on siis lähinnä seuralaisten, eli sinun ja minun, 
aktiivisuudesta, ja halusta päästä merelle sukeltamaan. 
 
Telma on erinomainen sukelluskohde, ja sinne pääsemiseksi kannattaa jonkin verran vaivaa 
nähdäkin. Hyvän näkyvyyden sattuessa, joita muuten on ollut kaikilla niillä kolmella kerralla, 
kun allekirjoittanut on sinne saakka päässyt, Telma hakkaa montun pianon menen tullen. Jo 
pelkän pituuden puolesta se on noin 47-kertainen (70 m/1.5 m). Lisäksi Telmalla on historia, 
joka koputtelee sukeltajan olkapäätä siellä täällä laivan lähistöllä... Kalliolouhos on kirkasta 
vettä, jossa ei sen emäksisyyden takia elä muut eliöt, kuin sukeltajakotilot. Telmalla näkee 
parhaimmillaan jopa parvittain lähivesistöjen eläimistöä. Montulla on hyvä harjoitella, mutta 
Telmalla sukelletaan ihan oikeasti! Merellä on muuten muitakin hylkyjä ihan tuossa lähistöllä. 
 
600 € vuodessa tekee noin 5 €/jäsen nykyisellä jäsenmäärällä. Ei ole paljon pikaisesti 
laskettuna, mutta voisi olla vaikka mitä pienellä lisäpanostuksella. 
 
Niin, että mentäisiinkö tänä kesänä porukalla sukeltamaan ihan oikeasti?        K 
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Kesän Norjan-leiri 
Saltstraumenissa 8.−15.7. 

 
Tänä vuonna seuran virallinen Norjan leiri järjestetään Bodön lähellä Saltstraumenissa. 
Ajankohta on 8.−15.7. Majoituspaikkana toimii Saltstraumen-camping. Alustavasti on varattu 
10 mökkiä, joihin mahtuu 4 sukeltajaa/mökki. Kaksi mökkiä on kalliimpaa mallia ja loput 8 
halvempaa. Tämä oli hinnaltaan ja kooltaan järkevin leirintäalue. 
 
Karavaanarit voivat ottaa yhteyttä suoraan leirintäalueelle ja varata paikan. Ilmoittautukaa 
kuitenkin myös minulle niin tiedän ketä on tulossa. Ajomatkaa tulee paikan päälle noin 
752−776km. 
 
Paikalta löytyy luonto- ja hylkykohteita niin aloitteleville sukeltajille kuin kokeneille 
tekniikkasukeltajillekin. Saltstraumen on kuuluisa maailman voimakkaimmasta luonnollisesta 
vuorovesivirrasta. Kalaa saa varmasti, joten savustuspönttöt mukaan. Leirintäalueelta löytyy 
myös maksuton perkkauspiste ja kylmiö (-22C). 
 
Paikallisen sukellusyrittäjän Saltstraumen Under Vann tai Saltstraumen Dykkesenter kautta 
pääsee veneellä virta-, seinämä-, ja hylkysukelluksille. Toinen noista lupasi jo kertoa 
ilmaiseksi kaikki sukelluskohteet, jotka eivät vaadi venettä. Kyselen ja koitan tingata hintoja 
valmiiksi. Saltstraumeniin on hyvä ottaa ensin opastettu sukellus, niin tietää ajat, milloin voi 
sukeltaa ja miten. Seuran vene tulee myös mukaan. Sillä pääsee ainakin lähimmille kohteille. 
 
Ilmoittaudu leirille viimeistään 31.5. suoraan minulle (tiedot alla). Mökit maksetaan 
henkilökohtaisesti leirintäalueen respaan. Mökit maksavat 530 Nok/yö eli noin 70 e/yö eli noin  
17,50 e/yö/sukeltaja. Kaksi kalliimpaa mökkiä maksavat 650 Nok/yö. Jos aikomuksenasi on 
olla paikalla jokin muu aika kuin 8.−15.7., niin kerro se ilmoittautumisen yhteydessä. 
 
Peräkärryille tarvitaan vetäjät. Seura maksaa vetoauton polttoainekulut vetomatkalta. Jos voit 
hinata peräkärryn paikalle, niin ilmoittaudu minulle. 
 
Kompressorimaksu on jäseniltä 10 e/leiri. Tuo maksetaan, jos täyttää pulloja leirin aikana 
edes kerran. Ei-jäsenille täyttö maksaa 10 e/päivä, jonka viettää leirillä. Ei-sukeltavat eivät 
tietenkään maksa noita kompressorimaksuja. Kompressorimaksu 10 e maksetaan seuran 
tilille 574136-2247954, viite 30605XXXX. Syötä XXXX tilalle oma jäsennumerosi. Jos 
jäsennumerosi on 1234, niin maksat viitteellä 306051234. Maksa viimeistään 29.6. 
 
Leirin virallisena nettisivuna toimii http://www.vesimiehet.fi/norja2006/.  
Päivitän tuonne tietoa ja varauslistaa. 
 

Pasi Lassila 
050 560 9260 
http://plazma.dy.fi/ 
pasi.lassila(at)gmail.com 
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P1-kurssilaisille 
 tärkeää asiaa kevätleireistä 

 

P1-kurssin avovesileiri pidetään Rokualla NMKY:n leirikeskuksessa Vaulujärvellä 2.–4.6. (ajo-
ohje ohessa, kartta takasivulla). 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 10.–11.6. (ajo-ohje ohessa), 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 3.6. mennessä. Kulkemiset ja järjestelyt sovitaan 
erikseen ilmoittautuneiden kesken. 
 
 

P2- ja P3-kurssit 
 
P2- ja P3-kurssien pitäminen loppukesällä (elo-syyskuu) riippuu kurssilaisten määrästä ja 
mahdollisen vastuukouluttajan kiireistä. Kurssista kiinnostuneet voisivat ilmoittautua Juusolle 
mielellään siihen luukkusähköpostiosoitteeseen. Katsotaan, mitä saadaan aikaiseksi.  
P2-kurssin pääsyvaatimuksena on P1-kurssi tai jokin muu vastaava suklauskurssi. P3-
kurssille vaaditaan P2- tai jokin muu vastaavan tason sukelluskurssi, 18 vuoden ikä ja 100 
sukellusta. 
 

Nitrox-kurssista 
 
Kaasunsekoitusmenetelmä on vielä hieman auki. Hyviä ideoita on kyllä ilmassa. Eiköhän me 
saada kurssi järjestettyä, mutta sen pitäminen menee joka tapauksessa kesälomien 
jälkeiselle ajalle eli jonnekin elokuun tienoille. Pääsyvaatimuksena P2- tai muu vastaava 
sukelluskurssi. Kiinnostuneet ilmoittautukoot Juusolle mielellään sähköpostitse tai gsm: 050 
568 6556 
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vaulujärvelle 
 
Näin löydät Rokuan 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 mutkikasta hiekkatietä 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 montulle 
 
Näin löydät Haukiputaan montulle: 
1. Ajele Oulusta moottoritietä pohjoiseen. 
2. Aja ulos liittymästä Haukipudas-Kiiminki ja suuntaa oikealle Kiiminkiin päin muutama kilometri. 
3. Kun vasemmalla on tienviitta Ukonkaivos, ala hiljentää, mutta katso oikealle: ennen peltoaukeaa 
kääntyy metsäautotie siis oikealle. 
4. Ajele metsässä jonkin matkaa, kunnes alat jo olla epätoivoinen, mutta pian tulet soranottopaikalle. 
Aja siitä yli tai ohi tai miten kulku sattuu olemaan. 
5. Kohta näet oikealla lammen näköisen avolouhoksen, ja sehän on se maailman suosituin 
sukelluspaikka, Haukiputaan monttu! Parkkeeraa auto lähelle rantaa. 
Katso kartta: 
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?x=2570280&y=7230700&text=haukiputa
an_monttu&scale=16000&link=true&lang=FI 
 
Kiinnostuksesi kursseille osallistumiseen voit ilmaista rekisterinpitäjälle 
(juhani.nikula@luukku.com.poista/040-500 6931). Lisätietoja kursseista järjestelyiden 
varmistuessa sähköpostilistalla ja toivottavasti myös kevään Vesipostissa. 
 

 

Tapahtumakalenteri 
 
Narvik   24.–28.5. järjestää Markku Heiskari 
Norjan kesäleiri, Saltstraumen 8.–15.7. järjestää Pasi Lassila 
Raajärven louhosleiri  1.–3.9.  järjestää Pasi Lassila 
Hossa   22.–24.9. järjestää Juhani Nikula 
Syysleiri Rokuan Saarijärvi 20.–22.10. järjestää Jukka Pelttari 
 
Manamansalon leiri ja Kattilankallan hylkyleiri ovat vielä vailla järjestäjää. Jos olet kiinnostunut 
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VALOKUVAUSKILPAILU 

 
Pääpalkinto: 

Suunto Vector -urheiluinstrumentti 
Suunto Vector -urheilutietokone antaa tietoa ympäristöstä, jos vaellat, kiipeilet, off-
pistelaskettelet tai harrastat vastaavaa urheilua. Se sisältää korkeusmittarin, ilmapuntarin ja 
elektronisen kompassin sekä on myös urheilukello. Siinä on LED-taustavalo ja paristo on 
käyttäjän vaihdettavissa. 
 

Lohdutuspalkintoina 
5 kpl Oulun Vesimiesten laadukkaita lippiksiä 

Oulun Vesimiesten tyylikäs tummanvihreä, nahkajäljitelmälippainen lippis suojaa pääsi niin 
sateelta, paisteelta kuin tuulelta. Vesimiesten logo kertoo vastaantulijoille harrastuksesi 
laadun ja näyttää, että kuulut tähän ainutlaatuiseen ryhmään. Koko säädettävä. 
 
Säännöt: 

1. Jokainen Oulun Vesimiesten jäsen voi osallistua 1–3 kuvalla. 
2. Kuvien tulee liittyä sukellukseen, mutta ne voivat olla veden alta tai päältä. 
3. Nimeä kukin kuvasi ja kerro, missä ja milloin se on otettu (esim. ”Piano”, 

Haukiputaan monttu 11.5.06). 
4. Lähetä kuvasi mieluiten sähköpostitse nettiresoluutiolla (72 dpi, koko siis alle 100 kt) 

osoitteeseen paivi.kangasniemi(at)pp.inet.fi syyskuun loppuun mennessä. Jos 
välttämättä haluat lähettää paperikuvia tai dioja, niin soita ja sovi 050 547 9596. 

5. Esivalintaraatina ja tuomariston sihteerinä toimii Vesipostin toimitus. Parhaat max noin 
20 kuvaa arvostelee ja pisteyttää arvovaltainen tuomaristo, mm. valtakunnallisesti 
palkittu mestarivalokuvaaja Reijo Koirikivi ja vp-valokuvausta harrastava ja paljon 
sukeltanut toimittaja Heidi Niskala. 

 
Palkituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti, joten liitä mukaan yhteystiedot nimesi lisäksi. 
Virallinen palkitsemisseremonia käydään Oulun Vesimiesten pikkujoulussa ensi syksynä. 
Parhaista kuvista tehdään kooste, joka esitetään ko. tilaisuudessa (jos tekniikka suo). Kuvia 
voidaan julkaista ilman eri korvausta kuvaajan nimellä varustettuna Vesipostissa ja 
Vesimiesten nettisivuilla, muttei muualla. Tuomaristolla on yksinvalta muuttaa sääntöjä, jos 
järki ja taiteellinen vaikutelma niin vaativat. 
 
 
 

 
Telma kansikuvassa  

Höyrylaiva Telman hylky on suosittu sukelluskohde Oulun edustalla, Kattilankallan lähellä. 
Komentosilta on 3–4 metrin syvyydessä ja potkuri noin 20 metrissä. Luonnoksen Telmasta 
kanteen piirsi viime kesän sukelluksien perusteella Juhani Nikula. Lisää tietoa Telmasta ja 
muista hylyistä sivulta www.hylyt.net. 
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Norppauutisia 

 
Keväällä norppatoiminnassa on ollut mukana kahdeksan aktiivista norppaa. Harjoitukset ovat 
olleet monipuolisia, on mm. hypitty pellehyppyjä, sukelleltu renkaita ja pelattu golfia. Norppien 
mielestä parasta ovat tietysti olleet laitesukelluskokeilut. Kannustavin kommentti lienee erään 
norpan suusta viiden minuutin kokeilun jälkeen kuultu: "Enpä tiedä, mikä voisi olla 
sukeltamista parempaa!" Ainakin norpille hankitut kaksi neljän litran paineilmapulloa ovat 
tuottaneet iloa! 
 
Syksyllä saatu Nuoren Suomen seuratoiminnan paikallistuki on tullut tarpeeseen, ja paljon 
hyvää on saatu aikaan. Rahoilla on koulutettu Anni norppaohjaajaksi ja hankittu norpille 
harjoitusvälineitä.  
 
Viimeisellä harjoituskerralla 21.5. järjestämme norpille ja heidän vanhemmilleen 
seikkailuradan. Luvassa on kaikenlaisia vedenalaisia tehtäviä, ja koko iso allas onkin varattu 
hommaan kello 17−18. (Lastenallas vapaassa käytössä).  
 

Norppaterveisin Miia 
 
Kirppari pidettiin 
22.4. Vesimessin takapihalla pidettiin kipparia, ja joku ostikin jotain ja joku sai myytyä jotain. 
Mutta olipa uudenlaista toimintaa joka tapauksessa! 
 
Laitevuokrauksesta... 
Vesimessille tulee varausvihko, johon voi merkitä varaukset. Vuokra-aika on Vesimessin 
aukioloväli (to–to tai elokuussa to–ma, ma–to). Laite on palautettava seuraavana Vesimessin 
aukiolopäivänä.  Vuokrat ovat samat kuin ennenkin. 
 

madeleine voitti 
Vesimiesten kumiveneen nimikilpailuun tuli paljon ja monenlaisia ehdotuksia, mutta laajalle 
hajaantuneen mutta demokraattisen äänestyksen perusteella veneen nimeksi tuli Madeleine. 
Kilpailussa palkittiin arvokkaalla tavarapalkinnolla Madeleinea ehdottanut Mika Hiltunen sekä 
kilpailun ylipormestarina Markku Heiskari päätti palkita lisäksi Tomi Väisäsen ja Matti 
Vuolteenahon ehdotukset seuran lippiksillä 
Onnea madeleinelle uudesta nimestä sekä voittajille voitoista ja kiitos kaikille osallistuneille! 
 
Oikaisu 
Viime Vesipostissa olleet Jäänalle-kuvat eivät olleetkaan Jukka Pelttarin ottamia vaan Pasi 
Lassilan kamerasta. Toimitus pahoittelee virhettä ja yrittää tässä numerossa suoriutua 
vähimmin mokauksin! 
 
kommentti 
”Kaunista, tunnelmallista, elämyksellistä, valoja, varjoja, värejä, kuplia… elämys. Niin ja muita 
Jäänalleja.”  (Tekstari ensikertalaiselta jään alta Jäänallesta 2006) 
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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. 

 
 

Vesiposti sähköisenä? 
Ilmoita sähköpostilla paivi.kangasniemi(at)pp.inet.fi, jos haluat Vesipostisi tulevaisuudessa 
AINOASTAAN sähköpostitse 
 

vesimiehet@yahoogroups.com 
Näin liityt postituslistalle (normaali käytäntö): 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 asioista. Keskustelu on välillä aika vilkastakin. 
 
 
 
 

sukellusshoppaamaan
 

Wasserspielen-sukellusvarustebussi tulee Ouluun sunnuntaina 20.5. 
ja palvelee asiakkaita Raatin uimahallin parkkipaikalla klo 12−17. Jos 

haluat, että bussissa on mukana jotain juuri sinulle sopivaa (esim. 
puku tiettyä kokoa tms.), soita Auvolle etukäteen, niin hän tietää ottaa 

mukaan. Mutta muutenkin bussilla kannattaa poiketa tutustumassa 
valikoimaan ja tapaamaan muita sukeltajia. 

Auvon numero on 050 5178351. 
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Miten lukemaan Vesimiesten postilistaa netin kautta? 
1. Mene osoitteeseen http://groups.yahoo.com
- Luo sivulla itsellesi uusi identiteetti eli "Yahoo-ID" klikkaamalla nappulaa "Sign up". Seuraa avautuvia 
ohjeita. 
- Tarvitset identiteettiä (ID) voidaksesi liittyä Vesimiesten keskusteluryhmän jäseneksi. 
2. Vesimiesten ryhmä löytyy sivulta http://groups.yahoo.com/group/vesimiehet
- Siellä klikkaa nappulaa "Join this group". Seuraa taas aukeavia ohjeita. Kohtaan, jossa kysytään 
perusteluja, miksi sinut tulisi hyväksyä mukaan, voit kirjoittaa esim. suomeksi olevasi Oulun 
Vesimiesten jäsen tms. 
- Jää odottamaan muutamaksi päiväksi, kunnes ryhmän moderaattori eli "owner" hyväksyy 
jäsenyytesi. 
- Tältä sivulta voit sitten jatkossa käydä lukemassa ajankohtaista keskustelua ja myös osallistua 
siihen. 
 

#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
 

Johtokunta 2006 
Kari Meriläinen, puh.joht., k4r1@luukku.com.poista 050 487 2095 (useimmin näin talvisaikaan 
käytössä/ns. lomanro on 045 634 1772) 
Markku Heiskari, varapj.-taloudenhoitaja, markku@sukellusvideo.com.poista 050 486 0275 
Juha Haapajärvi, sihteeri, jhaa@paju.oulu.fi.poista 
Tommi Salminen, tommi.salminen@iki.fi.poista 0400 814 992  
Miia Vauhkonen, miiavauh@suomi24.fi.poista 040 745 9163  
Pasi Lassila, plassila@paju.oulu.fi.poista 
Jukka Pelttari, pelttjuk@yahoo.co.uk.poista 044 506 5255 
Juhani Nikula, juhani.nikula@luukku.com.poista 040 500 6931, varajäsen 
Jouni Herronen, jouni.herronen@elisanet.fi.poista 050 529 0997, varajäsen 
 

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 
Kompressorit: Jukka Pelttari, pelttjuk@yahoo.co.uk.poista 044 506 5255 
Laitteiden huolto: Tommi Salminen, tommi.salminen@iki.fi.poista 0400 814 992  
 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 
 
Koska Vesiposti ilmestyy Internetissä sähköisessä muodossa, on roskapostin ehkäisemiseksi 
yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteisiin lisätty loppuun ylimääräinen osa, joka tulee siis 
poistaa, jotta sähköposti menee perille.  
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LISTA MÄRKÄPUVUISTA 
päivitetty 12.4.2006 

 
Kokoa 36, pieni sellainen ja NAISTEN MALLI. tossut löytyvät myös, koko 37-38. 
liisa törmäkangas liisa.tormakangas(at)ktl.fi p. 050-5259596 
 
NAISTEN MÄRKÄPUKU koko 40, hanskat s ja kengät m. marjo.rusanen(at)ccc.fi  
p. 045 6307 749 
 
NAISTEN märkäpuku koko 38, kengät nro 6 ja hanskat koko m. 
laura kemppainen p. 040-5224131. 
 
Pienen, hoikan TYTÖN MÄRKÄPUKU n. 155 cm. arto savela p. 040-7296600 
 
NAISTEN MÄRKÄPUKU koko 40, tossut 38,hanskat m. Puku on myös myytävänä. 
pia yli-hukka p. 040 70 253 71 pumpaset(at)mail.suomi.net 
 
NAISTEN MÄRKÄPUKU koko S, n 160-senttiselle. Myös tossut ja hanskat. 
Leila Rannanjärvi leila.rannanjarvi(at)vtt.fi p. 050 355 0504 
 
NAISTEN MÄRKÄPUKU nro 44, sukat ja hanskat. Puku on myös myytävänä. Puvulla on sukellettu 
noin 20 kertaa ja on kunnoltaan kuin uusi. Matti Vuolteenaho.   
p. 0400-488460 ja emaili: matti.v-aho(at)dnainternet.net 
 
MIESTEN MÄRKÄPUKU esa.vuoppola(at)remec.com 040-55 99 095 
 
MIESTEN MÄRKÄPUKU koko L ja kengät nro 45, on myös hanskat. Yliopistokatu 10 a 205.  Tel. 040-
3010238 Jaakko.Lukkarila(at)nethawk.fi  
 
MIESTEN MÄRKÄPUKU kokoa 54. (7mm). Kenkiä ja hanskoja ei ole. Puku on myös myytävänä! 
Anne Orreveteläinen p. 040-5660844 
 
MIESTEN MÄRKÄPUKU Koko L ja venyvyyttä riittää. Kengät löytyy kans. Jani Huhtamella p. 
0403444509 ja jhuhtame(at)mail.student.oulu.fi  
 
MIESTEN MÄRKÄPUKU Lainaajan pituus on 173. Kengät on. Juha Haapajärvi. 
jhaa(at)mail.student.oulu.fi  
 
MIESTEN MÄRKÄPUKU, koko 52, hihoja ja lahkeita lyhennetty, sopiva noin 170cm:lle. Märkäkengät 
koko 40/41 ja sormikkaat koko L. Jukka Juntunen, p. 0400-299433 
 
MIESTEN MÄRKÄPUKU  90-luvun alkupuolen URSUK:n märkäpuku; haalari ja takki. Koko on 50. 
Ovat ihan hyväkuntoisia. Kenkien koko on ehkä 42. Hanskatkin on. Jouni K Kokkoniemi 
jouni.kokkoniemi(at)oulu.fi +358-44-2728893 
 
MIESTEN MÄRKÄPUKU Ursuitin kaksiosainen (takki hupulla ja haalarihousut) musta/vihreä puku 
kokoa 52.  Soveltuu henkilöille ->175cm / ->85kg asti. Kengät kokoa 42. Hanskat kokoa 9 (ovat 
kylläkin "elämää nähneet"). Varusteet hanskoja lukuunottamatta siistissä kunnossa. Tarvittaessa myös 
painovyö järjestyy (vyö+painot). Yhteydenotot arkipäivisin. 
Auno Latvalehto. 0400-624952   auno.latvalehto(at)mail.suomi.net 
 

 10



Mulla on vain polarin MIESTEN yläosa koko l, kengät 44, lötrösukat 44 tapani kemppainen 0400-
709063 kempis(at)sun3.oulu.fi  
 
MIESTEN MÄRKÄPUKU kokoa m, kengät no 42, hanskat sopivat. 
NAISTEN MÄRKÄPUKU kokoa s + kengät ja hanskat.  
erkki vauhkonen p. 040-5242051 
 
MIESTEN MÄRKÄPUKU xl (56), tossut 46, hanskat l. mika kauppinen p.040-547 88 24, 
pumpaset(at)mail.suomi.net 
 
MIESTEN MÄRKÄPUKU koko 172 cm, hoikka. kengät nro 42/43 + hanskat on. 
kari ervelius p. 0403101298. 
 
MIESTEN MÄRKÄPUKU koko 54, kengät nro 8 ja hanskat nro xl. jukka pelttari 
p. 044 5065255 pelttjuk(at)yahoo.co.uk  
 
MIESTEN MÄRKÄPUKU koko M, hoikka, 175 cm. Kolmisormihanskat, kengät 41–42. 
Arto Turkka p. 0400-312779. 
 
MIESTEN MÄRKKÄRI kokoa 54 olevaa 7 mm. Hanskoja ja tossuja löytyy koko n. 40  
Erkki J Saarela. p.0400-684550 erkki.saarela(at)fimnet.fi tai erkki.saarela(at)ppshp.fi  
 
MIESTEN MÄRKKÄRI 7 mm, koko L (178 cm, 81 kg mitat omaavalle sopiva). Kengät nro 42 ja 
hanskat normaalikokoa. Ehkä myös myytävänä. mika.ruostesuo@iki.fi, 050 5576332. 
 
MIESTEN PUKU, mares, takki+housut, 5 mm paksu. itse olen 186 pitkä, puku sopii parhaiten sentin 
pari lyhyemmälle normaalivartaloiselle, kengät 43–44 ja hanskat, puku on myös myytävänä. taneli 
kiukaanniemi 040-553 0472 
 
Näiltäkin voi kysyä (eivät ole varmistaneet onko puku vielä lainattavissa): 
 
Miesten märkäpuku, koko 52 Juha Hyyrynen 
 
Jallu Suomalainen, melkein sama koko kuin Kallella. Jari Suomalainen 040-5322624 
 
Miesten märkäpuku no 50–52, kengät no 41. Hanskat? Kari Huusko 0400-553029 tai 08-5475064  
 
Miesten märkäpuku koko L, tossut 42–43. Matti Supperi p. 040-5905478 Tupos. 
 
Miesten märkäpuku no 54, kengät no 43, hanskat  L. Samuel Rousu p. 0400-67185 
 
 
 

Seuraava Vesiposti ilmestyy kesän lopussa. Jos haluat siihen tekstiäsi tai kuviasi, 
seuraa sähköpostipostilistaa tai kysele aikataulua suoraan toimituksesta 

paivi.kangasniemi(at)pp.inet.fi 
 
HUOM! Tässä Vesipostissa on vähäisesti kuvitusta, koska koska neljällä jaollinen sivumäärä tuli 
sopivasti täyteen teksteistä. mutta seuraavaan sitten taas saa lähettää. 
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_____________________________________________________________________________________________ 

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

 
 
 
 
 

Kartta Vaulujärvelle 
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