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Puheenjohtajan tajunnanvirtaa 
 
Lyhyesti sanoen tilanne on tämä: 
P1-kurssia ei pidetä, ainakaan syksyllä. Se johtuu lähinnä siitä, että seuran vaihteeksi liian 
pitkäaikainen koulutusvastaava alkaa olla hommaan väsynyt. Hommia täytyy siis kierrättää 
enemmän ja jakaa tasaisemmin seuran jäsenistön kesken, ettei iske se paljon puhuttu 
loppuun palaminen. Osallistuvia kouluttajia on niukahkosti. Osallistuvia seuran jäseniä on 
vieläkin niukemmasti.  
 
Seuralla on seuraavia tehtäviä vapaana jo nyt, tai vähintäänkin jatkossa: Laitteistovastaava, 
kompressorivastaava, koulutusvastaava, puheenjohtaja (nykyinen siirtyy jatkossa 
nuorisopuolen tehtäviin ja on vakaasti sitä mieltä, että yksi tehtävä riittää yhdelle ihmiselle, 
varsinkin, kun näiden pikkunakkien hoitajia *pitäisi* olla lähestulkoon 200).  
 
Edellisistä P1-kurssin pitämättömyys lienee vaikein. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että 
seuran talous on jatkossa niin kireällä, että jostain on pakko karsia. Ainakin keskiviikkoiset 
uimahallivuorot ovat tällä hetkellä ensimmäisten putoajien joukossa.  
 
Miettikääpä näitä. Ja osallistuvasti tervetuloa syyskokoukseen 17.10.2006 klo 18! 

 
-K 

 
 

 

 
Välivedessä Välimeressä Eeva-Kaarina Lämsä. Kuva: Reijo Tikkanen. 

Kannen kuvat: Sudenkorento, Matti Vuolteenaho, kukka, Reijo Tikkanen  



 

Syyskokous pidetään 17.10. klo 18 Vesimessillä 
 
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 kerhon 
puheenjohtajaksi 
9  Valitaan johtokunnan muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä 
varajäsenet 
10 Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten 
varamiestensä vaali 
11 Valitaan edustajat Urheilusukeltajain Liiton syyskokoukseen 
12 Käsitellään johtokunnan ja jäsenten määräaikaan mennessä esittämät muut asiat 
Äänestyksessä on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä sekä 
ainaisjäsenellä yksi ääni. Valtakirjalla äänestäminen on sallittua, kuitenkin siten, että yhdellä 
henkilöllä on vain yksi valtakirjaääni. 
 
Johtokunnassa erovuorossa ovat: 
Varsinaiset jäsenet:  
  Tommi Salminen 
  Miia Vauhkonen 
  Markku Heiskari 
sekä varajäsenet 
  Jouni Herronen 
  Juhani Nikula 
 

TERVETULOA! 

 

 

HUOM! Johtokunta kokoontuu seuraavan kerran 7.9. Jos haluat syyskokoukseen asiasi 
käsiteltäväksi, tiedota se johtokunnalle hyvissä ajoin ennen tätä! 

 

 
 



 
 

Vielä ehtii sukellusleirille 
 
Raajärven leiri Rovaniemen ja Kemijärven välillä on todennäköisesti joko alkamassa tai jo 
pidetty, kun tämä Vesiposti ehtii lukijoille. Leirille on etukäteen ilmoittautuneita yli 30, joten 
todennäköisesti Raajärvellä sukelletaan tai on sukellettu paljon ja leiri oli tarpeen. 
 
Hossa 22.–24.9. järjestää Juhani Nikula. Ilmoittautuneita 

lehden teko-vaiheessa on 32. Majoittuminen Hossan 
lomakeskuksessa saunallisissa neljän hengen mökeissä. 
Majoitushinta on 60 e/mökki/vrk. Varatut mökit alkavat 
olla täynnä, mutta hotellin puolelta huoneita voi kysellä, 
samoin Erähossasta. 

 
Syysleiri Rokuan Saarijärvi 20.–22.10. järjestää Jukka Pelttari 

 

 
                                        Hossan Öllörijärven levähdyspuun kuvasi Matti Vuolteenaho. 



 
 
 

Käytiinpä Kattilankallassa, Sofia Marialla ja Telmalla 
 

 
Kattilankallan hylkyleiri typistyi osanottajamäärän vähyyteen ja mukavuudenhaluuteen 
(ei ollut tarpeeksi telttailusta kiinnostuneita) yhden päivän merireissuksi. Mutta sää oli 
kaunis, lämmin ja melkein tyyni, joten yhdeksän sukeltajaa nautti erittäin miellyttävästä 
merireissusta ja onnistuneista sukelluksista. 
 
Johteenpookista lähdettiin kymmenen aikaan lauantaiaamuna. Kun kamat oli pakattu, öljy 
tarkistettu ja kompuraan haettu sitä lisää Vesimessiltä, ohjasi kippariharjoittelija Jussi (Juhani 
Nikula) Victorian Markun (Heiskari) opastamana laiturista vesille. Ison veneen liikuttaminen on 
yllättävän hankalaa, kun vesi on matalaa, mutta itse merimatka Sofia Marialle oli tuttu ja 
aurinkoinen. Toinen kipparikokelas Jouni (Herronen) varmisti, että vene on lähtökunnossa. 
– Markku antoi paljon meritietoutta matkan aikana ja huolehti, että veneilysääntöjä 
noudatettiin. Kun me Jounin kanssa on opeteltu tätä kipparihommaa, niin koko kesän Haapu 
on käyttänyt paljon aikaa opastamiseen, Jussi kertoo. 
 
Museohylky Sohvi 
Sofia Maria löydettiin puolenpäivän aikaan GPS:n avulla. Haapu (Juha Haapajärvi) vanhana 
tekijänä pulahti mereen kiinnittämään poijun hylkyyn, ja vene ankkuroitiin paikalleen 
laivavanhusta varoen. Sofia Maria on museohylky, joten sille ei saa sukeltaa ilman lupaa. 
Siksipä Vesimiesten reissuun oli pyydetty lupa ja siitä ilmoitettiin Merivartiostolle. Sohvi on 
vain katsomista varten, eikä siihen saa koskea eikä matkamuistoja tietenkään mukaan 
vohkia. 
Kun parit oli valittu, ensimmäiset neljä sukeltajaa lähtivät tutkimaan hylkyä. Sofia Maria lepää 
vajaan 18 metrin syvyydessä lähellä väylää. Sen kansi on noin 14 metrin syvyydessä. 
Näkyvyys oli 1–2 metriä, joten lamput olivat tarpeen.  
Veneestä veteen meneminen oli helppoa, kun aallokkoa oli vähän. Olisi ollut hyvä ilma 
kokemattomillekin kokeilla hylkysukellusta. 
– Kun laskeutui alas poijunarua pitkin, ensin ei näkynyt mitään, mutta yhtäkkiä ruskehtava 
lautaseinämä putkahti esiin, ja kun silmät tottuivat hämäryyteen, silmien eteen hahmottui 
laivan kylki, kuvailee Jussi, toisen kerran hylkyleirin kävijä.    
– Näky teki kunnioittavan vaikutelman. Laivan kyljessä oli reikiä, ja tuli mieleen, että millaisia 
merimiehet olivat olleet ja mitä laivalla oli tapahtunut. Siinä veden alla rauhassa oli tavallaan 
veneen hauta. Siinä ymmärsi, että on etuoikeutettu, kun pääsee näkemään hylyn. Oulun 
edustajalla on meressä nähtävää sukeltajille.  
– Huono näkyvyys antaa oman vivahteensaa sukellukselle: pitää osata mieltää, miltä hylky 
näyttää.  
Kun toiset parit sukelsivat, osa täytti Victoriassa pulloja. Yksi kannella odottava oli kirjurina, 
toinen pintapelastajana, joten turhaa odottelua ei ollut.  
 



Välietappi Kattilankallassa 
Sofia marian tutkimisen jälkeen ajettiin Kattilankallaan tankkaamaan vajaan kilometrin matka. 
Saari näkyi hyvin kirkkaalla ilmalla, ja aallonmurtajalla suojattuun satamaan oli helppo ajaa.  
– Väylältä kun tuli iso laiva, näytti siltä, että se oli tulossa suoraan päälle, Jussi kertoo, – 
mutta väylä kääntyikin, ja laivahirviö hyrskytti ohi 200 metrin päästä.  
Kattilankallassa täytettiin pullot, keitettiin nuotiopaikalla ruoat omista eväistä  ja nautittiin 
kauniista elokuisesta kesäsäästä. 
 
Telmalla 
Telman hylky on kilometrin tai parin päässä Kattilankallasta kaupunkiin päin väylän 
läheisyydessä. Telma on valmiiksi poijutettu, ja Victoria kiinnitettiin siihen poijuköydellä. 
Telma on alle 100 vuotta vanha, joten sen tutkimiseen ei tarvitse lupaa, mutta toki fiksu 
sukeltaja tietää, ettei siltäkään oteta mitään mukaan. 
Telman poiju on kiinni komentosillalla olevassa ruorin akselissa nopin kuudessa metrissä. 
Varsinainen ruorihan löytyy maakuntamuseosta. Telmaa kierrettiin laitoja pitkin, ja laivaan 
tutustuessa joutuu laskeutumaan muutamia metrejä alaspäin nähdäkseen ruumassa olevia 
sellumassapaaleja. 
– Ne ovat kuin ruskeita, lämmöneristepakettien kokoisia vanupaaleja, ja jos niihin koskee, ne 
ovat pehmeitä, Jussi kertoo. 
Laivan ikkunoista voi kuikkia laivan sisään, ja jos on hyvä lamppu, voi nähdä sisällä olevaa 
rojua. Jos on taitava sukeltava, voi uskaltautua hylyn sisälle tutkimaan paikkoja. Keittiön läpi 
on helppo sukeltaa ensikertalaisenkin, mutta kannattaa ottaa joku hylyn tunteva oppaaksi. 
Ensimmäisellä kerralla on hyvä höynäyttää kokeneempi hylkysukeltaja pariksi, jotta huonossa 
näkyvyydessä saisi irti sukelluksesta mahdollisimman paljon. 
– Telmalla on pari muutakin paikkaa, joiden ali voi arempikin sukeltaja sukeltaa. 
 
Suunnat sekaisin 
Telman peräsin ja potkurin ovat noin 18 metrissä.  
– Peräsin on kohtisuorassa laivaan nähden, ei suinkaan laivan suuntaisena. Siksi suunnat 
menevät huonossa näkyvyydessä helposti sekaisin. Potkurin lavat ovat yllättävän suuret. On 
jännittävää mennä perän alta, koska siellä näkee kaloja ja jonkin verran romua.  
Perästä päin paapuurin puolella pitää varoa ruumien kansirakenteita, jotka on vedetty laivan 
sivulle, osin laivan päälle ja osin pohjalle lepäämään, sillä siinä kohti on vaara eksyä. On 
varottava, ettei joudu kansien alle. Nousin takakannelle, jota kiertävät kaiteet ja josta löytyy 
penkki ja koppi, mistä lähtee portaat alas. 
– Paapuurin sivu on rikkonainen, eikä laita ole niin selvä kuin styyrpuuri. Kierrettiin keulan 
kautta ja löydettiin ruoriakseli, jossa tehtiin pakollinen deko ja noustiin rauhallisesti pintaan. 
Perämereen sihahdellen laskeutuvaa ilta-aurinkoa katsellen rytkyttelivät hylkyleiriläiset 
takaisin kotisatamaan. Venetsialaisten äänet kaikuivat torilta vettä pitkin Johteelle tyytyväisten 
sukeltajien korviin. 
 
      PK 
 
 
 
 
 



 
 

Laitepakettien vuokraus 
 
Seuralla on kymmenkunta laitepakettia, joita vuokrataan itsepalveluperiaatteella seuran 
jäsenille. Talvikaudella laitepaketit ovat P1-kurssien käytössä. Laitepaketteja ei 
vuokrata muille kuin seuran jäsenille. 
 
Laitteita vuokrataan kerrallaan puoleksi viikoksi tai koko viikoksi. Laitteiden vuokra- ja 
palautuspäivät ovat torstai ja maanantai. 
   Puolen viikon vuokra on 20 e, koko viikon 40 e. Yhden sukelluksen vuokra on 10 e, joten jos 
puolen viikon aikana aikoo sukeltaa vain kerran, niin maksu on 10 e. Jos koko viikon aikana 
aikoo sukeltaa vain 1, 2 tai 3 kertaa, on maksu vastaavasti 10, 20 tai 30 e. Vaikka laitetta ei 
käytettäisi vuokra-aikana kertaakaan, niin maksu on kuitenkin 10e/viikko (tai puoli viikkoa). 
Tarkista ajantasaiset vuokrahinnat hinnastosta. Edellisenä talvena seuran P1-kurssin 
käyneille laitteet vuokrataan puoleen hintaan.  
   Viikko- tai puoliviikkovuokran maksanut saa sukeltaa mielensä kyllyydestä samalla taksalla 
maksamansa ajan. Jos haluat vuokrata laitteen puoleksi viikoksi torstaina, niin tarkista 
avainpäivystyslistasta (pitäisi löytyä Messin seinältä tai ikkunasta), onko Messillä seuraavana 
maanantaina ovi auki. Ellei ole, niin soittele joku avaimenhaltijoista (avaimenhaltijalista 
Messin ilmoitustaululla) avaamaan ovi pullon täyttöä ja laitteen palautusta varten.  
Maanantaipäivystyksiä pyritään pitämään vilkkaimmalla sukelluskaudella.  
   Messillä on kansiossa varauskirja, johon laitepaketin vuokraajat merkitsevät varauksensa. 
Jos laitepakettia ei palauteta vuokra-ajan päätyttyä, peritään vuokraajalta ensimmäiseltä 
puolen viikon ylitykseltä puolen viikon vuokra (20 e) ja sen jälkeisiltä puolen viikon ylityksiltä 
täyden viikon vuokra (40 e).  
   Ennen kuin otat laitteen mukaan Messiltä, tarkista että se on kunnossa ja että pullo on 
täynnä. Laitepakettiin kuuluu samalla numerolla merkitty pullo, regu ja liivi.  
   Varauskirjaan merkitään mahdolliset laitteessa havaitut viat ja puutteet jottei seuraava 
vuokraaja saa viallista laitetta käyttöönsä. Viat ilmoitetaan myös Tommille: email: 
tommi.salminen (at) iki.fi , puh: 0400-814992. Vuokrapullot palautetaan varastoon aina 
täytettyinä. 

Varausmerkinnät 
Lisätessäsi varauksen merkitse ko. laitepaketin kohdalle varauksen kestoaika sekä oma 
nimesi. Kansiossa on erillisellä paperilla varaajien yhteystiedot (tilan säästämiseksi 
varsinaisesta varauskirjasta), joten lisää nimesi ja yhteystietosi myös sinne, ellei se siellä jo 
ole. Kun haet laitteen, tarkista ettei edellinen varaaja ole merkinnyt varauksensa kohdalle että 
laitteessa on jotain vialla.  
Palauttaessasi laitteen merkitse mahdolliset viat/puutteet varauksesi kohdalle.  

 
 

 
 
 

http://www.vesimiehet.fi/FI/seura/hinnasto-ja-viitenumerot.html


Kompuroitten käyttö 

Tarkista öljyt aina, kun aloitat sähkö- tai bensakompuran käytön! Jos se on alamerkissä, lisää 
öljyä, sillä jos öljyä ei ole tarpeeksi eikä lisäöljyä löydy, niin kompuraa ei saa käyttää! Näin 
huolehdit sekä omasta että muiden ilmansaannista tulevaisuudessa! 

Päästä vedet pois suodattimesta mieluummin liian usein kuin liian harvoin. Se pidentää 
suodattimien ikää. Mitä lämpimämpi sää on – kuten tänä kesänä – sitä enemmän kosteutta 
suodattimiin kertyy. 

Näin kuuman kesän jälkeen pulloihin on todennäköisesti kertynyt kosteutta. Siksi on tärkeää 
poistaa venttiilit sukelluskauden päättyessä ja säilyttää pullot kuivassa paikassa, esimerkiksi 
saunassa.  

Täyttöpäiväkirjan täyttäminen ei ole turhaa, jotta suodatin vaihdettaisiin tarpeeksi usein ja 
saataisiin hengityskelpoista paineilmaa. 

 
Norppauutisia 

 
Norppatoiminta käynnistetään jälleen 10.9. Raatin hallilla. Aloitamme kello 16.40 
ilmoittautumisella ja syksyn ohjelmien jaolla. Harjoituksia on jälleen luvassa koko syksyksi, 
tosin syysloman aikana 22.10. ja 29.10. harjoituksia ei ole. Ohjelmassa on taitojen hiomista 
sekä uuden opettelua. Lisäksi tarkoitus on tutustua vähintään yhteen uuteen lajiin, esim. 
uppopalloon.  
 
Samalla aloitetaan uusi Norpan taitorata, mukaan mahtuu vielä pari kiinnostunutta. Taitorata 
on tarkoitettu yli 7-vuotiaille uimataitoisille nuorille. Ilmoittautumiset allekirjoittaneelle. Keväällä 
2007 olisi suunnitelmissa järjestää yli 10-vuotiaille tarkoitettu snorkkelisukelluksen 
peruskurssi, joka sisältää sekä teoriaa että halliharjoituksia. Myös sinne otan jo 
ilmoittautumisia.  
 
Muistuttaisin samalla, että Raatin iso allas on varattu norpille sunnuntaisin kello 17–18! 
Tästä syksystä alkaen kaikki isoon altaaseen norppaharjoitusten aikana haluavat katsotaan 
ohjaajiksi, ja jokainen joutuu vetämään yhden pelin/leikin/harjoitteen ennen altaaseen pääsyä. 
Lasten allas on normaalisti käytössä. 
 

Norppaterkuin Miia 
 

Uusia norppakouluttajia 

Kari Meriläinen ja Markus Haataja ovat ilmoittautuneet lähtevänsä kouluttamaan norppia! 



Vesimessi auki syyskuussa 
torstaisin klo 18–19.30 (tarvittaessa klo 21 asti) 

 
Uimahallivuorot 

 
Oulun kaupunki on vahvistanut Oulun Vesimiehet ry:lle seuraavat 
uimahallivuorot ajalle 28.8.2006–27.5.2007: 
 
   Oulun Uimahalli (Raksila): KE 20.00–21.30 
   Raatin Uimahalli (Raatti) SU 17.00–21.20 
  Kunnon keskus (Raatti):     SU 17.00–18.00 
 
Vuorot pysyvät muuttumattomina. Sunnuntaina klo 17–18 on Norppavuoro, jolloin 
altaassa ei saa olla yli 18-vuotiaita ohjaajia lukuun ottamatta. 
 
 

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, valokuvaajat Reijo Koirikivi 
ja Paula Åström, toimittaja Heidi Niskala ja medianomiopiskelija Satu Vesala. 

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. 



VAPEPA-harjoitus 

 
Pitkästä aikaa on tarjolla kunnon VAPEPA-harjoitus. Harjoitus on taajamaetsintää 
maajoukoille. Sukeltajille on suunniteltu tilanteeseen omaa toimintaa. Kuljetuksiin tulee off 
road -autoja, ja alukset tulevat meripelastusseuralta ja merivartiostolta. Ota mukaan kirkas 
sukelluslamppu tai kaksi, kompassi (jos omistat) kuivaharjoitukseen klo 18.00–20.45. Sään 
mukainen varustus. Sukellusvarusteet. Jos et ole sukellusterveenä, voit tulla 
pintamieheksi. Sukeltajien johtajina tällä kertaa toimivat Pelttari J, Vauhkonen E ja Minä. 
Pyydän ilmoittautumaan 4.9.06 mennessä (tai myöhemmin). Jos et osallistu, ei tarvitse 
ilmottautua. Kyselkää puhelimitse, jos on ko. asiaan kysyttävää.  
 
Liitteenä  yöetsintäharjoituksen ohjelma 

 Matti Karppinen 0400-937839 

 
Suomen Punainen Risti Oulun Piiri ja Vapaaehtoinen pelastuspalvelu järjestää yöetsintä-harjoituksen 
yhteistyössä viranomaisten kanssa Oulussa. 
 
Aika:  8.–9.9.2006 klo 18.00 -02.00 (pe ilta ja la aamuyö) 
Ilmoittautuminen: Oulun ev.-lut. seurakunnan Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa 

Hietasaarentie 19 klo 17.30 
Toiminta-alue: Oulun Hietasaari ja Hietasaaren lähivesistöt. 
Tarkoitus: Harjoitellaan pimeän aikana etsintä-, viestitys, pelastus- 

ja yhteistoimintaa maa- ja vesialueella. 
 
OHJELMA: 
Pe 8.9 klo 17.30 Saapuminen ja ilmoittautuminen 

18.00 Harjoituksessa käytävien maasto- ja 
taajamaetsintämenetelmien kertaus 

19.00 Yösuunnistuksen teoria 
19.45 Yösuunnistuksen harjoittelu 
20.45 Valmistautuminen yöharjoitukseen 
21.30  Toiminta alkaa yöharjoituksessa 

La 9.9 01.30  Harjoituksen palautetilaisuus Hietasaaren Johteenpookissa 
 02.00  Harjoitus päättyy 
 
Varustus: Yöetsintään soveltuva henkilökohtainen etsintävarustus mm. valaisimet, 

kompassi, oma viestiväline, heijastinliivit tai muu näkyvä vaatetus jne.. 
 
 
Lisätietoja harjoituksesta antaa valmiuskouluttaja Veijo Lausmaa puh. 050 569 3573 sähköposti: 
veijo.lausmaa(at)mail.suomi.net ja Oulun paikallistoimikunnan puheenjohtaja Pekka Mattila puh. 0400 
38 5967. 

 

 



Oletko muuttanut? 
Muistapa lähettää osoitteenmuutos jäsenrekisterin ylläpitäjälle, jotta saat Vesi- ja muun postin 
oikeaan osoitteeseen! 
Jäsenrekisteriä pitää yllä Juhani Nikula juhani.nikula(at)luukku.com 
 

 
Vesimiehet netissä 

www.vesimiehet.fi 
 

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. 
 
 
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
 
 

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

Toimihenkilöt 
Koulutus: Haetaan uutta vetäjää tai vetotiimiä koulutukseen! 
Nuorisotoiminta: Miia Vauhkonen, miiavauh(at)suomi24.fi.pois 040 745 9163 
VAPEPA: Matti Karppinen, matti.kar(at)suomi24.fi.poista, 0400 937 839 
Kompressorit: Jukka Pelttari, pelttjuk(at)yahoo.co.uk.poista 044 506 5255 
Laitteiden huolto: Tommi Salminen, tommi.salminen(at)iki.fi.poista 0400 814 992 

Avaimen haltijat: Juha Haapajärvi 040 746 2176,  Markus Haataja 040 582 0957, Markku Heiskari 
050 486 0275, Jouni Herronen 050 529 0997, Mika Hiltunen 040 547 7599, Kaarina Jormalainen 050 
328 0568, Jukka Juntunen 040 029 9433, Timo Karjalainen 040 533 3986, Pasi Lassila 050 560 9260, 
Kari Meriläinen 050 487 2095, Juuso Mettälä 050 568 6556, Jukka Pelttari 040 757 9306, Tommi 
Salminen 040 081 4992, Jari Valvio 040 076 8488, Esa Vuoppola 040 559 9095 

Jäsenrekisteri ja kurssille ilmoittautumiset: Juhani Nikula 040 500 6931 
juhani.nikula(at)luukku.com.poista  
Vesiposti: Päivi Kangasniemi 050 547 9596, paivi.kangasniemi(at)pp.inet.fi.poista 
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