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********************  Pikkujoulu ******************** 
 

                                             
 

Toppilan Pukseerissa lauantaina 25.11.2006 alkaen klo 18  
(opaskartta: www.toppilanpukseeri.fi) 

Ohjelma: 
18.00 Pikkujoulun aloitus 
19.00 Jouluruokailu 
21.00 Saunomista ja yleistä tonttuilua. 
Ohjelma päivittyy, kun saan ohjelmanumerot selville. Muun muassa valokuvauskilpailun kuvat 
ja tulokset julkaistaan, kossupullosta kisataan kolikonheitolla ym.  

Joulumenyy 
Joulumenyy maksaa 20 euroa. Joulumenyy varataan maksamalla summa Oulun Vesimiesten 
tilille 574136-2247954 viitteellä 31002xxxx (missä xxxx on jäsennumerosi). Maksun tulee 
näkyä tilillä viimeistään 17.11. 
Joululimppu, sinappisilli, graavilohi, rosolli, italiansalaatti, punajuurisalaatti, joulukinkku, herne, 
luumu, porkkanalaatikko, lanttulaatikko, perunalaatikko, juustokakku 
Lisäksi tarjoiltavaksi tulee kahvia, boolia, olutta ja siideriä. 

Pikkujoululahja  
Joulupukin konttiin voi tuoda jaettavaksi max. 5 euron arvoisen lahjan. 

Ilmoittautuminen 
Ilmoittautuminen suoritetaan ottamalla yhteyttä Pasi Lassilaan pasi.lassila(at)gmail.com tai 
050 560 9260. Tilaa on rajallisesti mutta sopuli sialle antaa, vai miten se vanha sanonta 
menikään... 

Apua tarvitaan 
Apua tarvitaan erilaisten tehtävien hoitoon kuten kahvitarjoilu, boolin valmistus, ohjelmien 
järjestely, tavaran roudaus ym. Jos voit olla avuksi niin ota yhteyttä.   
pasi.lassila(at)gmail.com tai 050 560 9260  
 



 

                                             Uutisia!!! 
 
Johtokunta 2007 
Vuosikokous valitsi uuden johtokunnan syyskokouksessaan 17.10.: 
Varsinaiset jäsenet: Jouni Herronen (pj), Markku Heiskari, Tommi Salminen,  
Jukka Pelttari, Pasi Lassila, Juha Haapajärvi, Erkki Saarela 
Varajäsenet: Pekka Mattila, Juhani Nikula 
Tsemppiä uudelle johtokunnalle ja kiitokset vanhalle koko jäsenistön puolesta! 
 
Hallivuorot 
Koska syksyllä ei ollut resursseja järjestää P1-kurssia, yhdistyksen talouteen tulee kolo. Sen 
vuoksi on päätetty säästää ensi vuonna hallivuoroista, joten keskiviikon Raksilan hallivuoro 
jää pois vuoden 2007 alusta. 
 
Vesiposti sähköiseksi 
Oulun Vesimiesten tiedotusta on päätetty siirtää enemmän sähköiseksi. Vuoden 2007 alusta 
lähtien Vesiposti lähetetään oletusarvoisesti sähköisenä, ja paperiversio täytyy pyytää 
erikseen. Syys- ja kevätkokouskutsun sisältävät Vesipostit lähetetään kuitenkin ilman erillistä 
pyyntöä postitse. 
 
 
Mihin katoavat perusvälineet? 
Sähköpostilistalla on ollut vilkasta keskustelua siitä, ettei seuralla riitä perusvälineitä 
introlaisille. Välineitä on siis kadonnut, luultavasti unohtunut lainaajilta kotiin tai haihtunut 
ilmaan. Kamppeita on hankittu silloin tällöin lisää, mutta vaikka niitä siis ei edes saa lainata 
hallin ulkopuolelle, niissä käy kato yhtä säännöllisesti. 
Jos nurkissasi väijyy Oulun Vesimiesten maskeja, snorkkeleita ja räpylöitä, pyydystä ne kiinni 
ja palauta Raattiin tai Vesimessille! 
 

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. 

 
           HUOM! Raksilan hallivuoro jää vuodenvaihteessa pois! 



 
 

Sukellus Hondurasin saaristoon 
 

 
 
Vuoden työrupeama Keski-Amerikassa tarjosi mahdollisuuden koluta Karibianmerta ja 
muun muassa Hondurasin saaristoa. Kaikki kolme saarta, Utila, Roatan ja Guanaja, 
ovat aivan omanlaisiaan, ja sukelluskohteita riittää. 
 
Ensimmäinen tuttavuuteni oli saarista suurin ja ”kehittynein” Roatan, jonne pakenin 
joulunpyhiä ja vuodenvaihdetta. Turismia ja sukellustarjontaa riittää. Saarta ympäröi joka 
puolelta koralliseinämä, joten kelistä huolimatta pääsee aina jonnekin sukeltamaan. 
 
Kaloja ja lintuja 
Korallit ja upeat Karibialle tyypilliset jättiläismäiset pesusienet (Giant barrel sponge) tarjoavat 
miellyttävän taustan monenkirjavalle kalaelämälle (Grey and French Anglefish, Spotted 
drumfish, Barracudas, Morays, Eaglerays, Groupers, Jewfish, Puffers, Trunkfish Snappers, 
Grunts jne. – lupaan joskus opetella noita kaloja suomeksi) sekä kilpikonnille ja hummereille, 
joihin törmää vähintään päivittäin. Pari hylkyäkin on tarjolla sekä ainakin omaan makuuni liian 
turistimaisia ”pullahaisukelluksia”. 
   Sukelluksen lisäksi saarella on lintu- ja iguanapuistoja, canopytouria, paikallista Garifuna-
kylää ja sen sellaista. Kyseenalainen nähtävyys on keskus, jossa turistit pääsevät 
poseeraamaan vankeudessa pidettyjen delfiinien kanssa. 
   Majoitusta, ruokaa ja sukellusta löytyy  parhaiten Westendista ja Westbaysta. Saaren upein 
hiekkaranta on ehdottomasti Westbayssä, josta pinacolada-kojujen lisaksi löytyy myös 
mukavia snorklailupaikkoja. 
 



 
 

Näkyvyyttä äärettömyyksiin 
Utila on saarista pienin ja lähimpänä mannerta. Runsaasta sukellusmatkailusta huolimatta 
saari on säilyttänyt oman ilmapiirinsä ja vetää puoleensa enimmäkseen reppumatkaajia. 
Sukelluskohteissa saari taas ei häviä Roatanille ollenkaan, pikemminkin päinvastoin. 
Varsinkin pohjoisrannalta löytyy kaikkea: syvälle jatkuvia seinämiä, joissa näkyvyys tuntuu 
hyvinä päivinä jatkuvan äärettömyyksiin ja dekoilun voi hoitaa matalammassa vedessä 
kuvaten vaikkapa kilpikonnia, haita (nurseshark) ja hyvinä päivinä delfiinejä. 
   Utilan tuntumassa oleilee myös pysyvästi muutamia valashaita, joita pääsee katsomaan 
ainakin snorklaillen.  
   Utila on yksi amerikkojen edullisimmista paikoista suorittaa erilaisia kursseja ja monet 
keskukset ovatkin hyvin koulutusorientoituneita. Jokaiselle löytyy kuitenkin jotain, ja 
satunnaisena kokeneena hupisukeltajana sain yleensä paimennettavakseni jonkun 
divemaster-oppilaan. 
 

 



 
Paratiisi hyttysillä  
Vaikeimmin saavutettavin ja omaleimaisin saarista on ehdottomasti Guanaja. Saarella ei ole 
ainuttakaan tietä vaan piskuiselta sorakiitoradaltakin tullaan hakemaan veneellä. Ihanaa 
hermolepoa keskiamerikkalaisten pääkaupunkien kaaoksen jälkeen! 
   Majoituin saaren pohjoisrannalla olevaan paikallisen isännöimään Island houseen, jonka 
omistajalla on myös riuttojen suojelu- ja elvyttämisprojekti. Toiminta on pienimuotoista, joten 
sukelluksen järjestetään ”mittatilaustyöna”.  Tyypillisen Karibialaisen flooran ja faunan lisäksi 
tarjolla on vaikuttavia vulkaanisen kiven muodostamia luolastoja, joissa voi törmätä vaikkapa 
haihin tai valtaviin rauskuihin. 
   Island ho usessa oli bonuksena vedenpäällinen baari, jonka riippumatossa loikoillessa 
saattoi ihailla ohitse uivaa delfiiniparvea. Maanpäällisessä paratiisissa oli harmina vain 
verenhimoiset hyttyset ja hiekkakirput, joita taisi Guanajassa olla jopa enemmän kuin muilla 
saarilla.   
   Kaikilla saarilla puhutaan sekä Karibian-englantia että espanjaa. Hondurasin hintataso on 
Suomalaisille edullinen. Ilmasto on trooppinen, ja veden lämpötila on vaihdellut 26–28 asteen 
tuntumassa, eli hyvin tarkenee. 
 
 

               Päivi Pelkonen 
 
 

 
 



Vesimiehet netissä 
www.vesimiehet.fi 

 
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 
 
 

Eikö ole sähköä? 
Vesimiesten tiedotusta siirretään vuodenvaihteessa enemmän sähköiseen muotoon. Vain 
kevät- ja syyskokouksista edeltävät numerot lähetetään paperisina postin kautta. Jos haluat 
kaikki Vesipostit postin kautta, ilmoita toimitukseen paivi.kangasniemi(at)pp.inet.fi, 050 547 
9596 tai Torpantie 81 B, 90230 OULU. 

 
 

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 



M – Suomen Posti Oyj      2 
119502 
__________________________________________________________________________ 
Oulun Vesimiehet Ry 
c/o Markku Heiskari 
Kuuselantie 4  
90450 KEMPELE 
 
 
 
 
 

 
 

Tämän Vesipostin kuvat otti Päivi Pelkonen Etelä-Amerikan vesissä. 


