
 

PÖYTÄKIRJA 18.01.2011 

 

 

  

 

Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 1/2011 

Aika: 18.01.2011 klo 18:00 
Paikka: Messipojantien kerhotila, Toppila 

Kutsutut: Jouni Herronen, Tommi Salminen, Juhana Heino, Matti 

Kajaus, Sanna Meriläinen, Petteri Keränen, Sini Heino, 

Kaarina Jormalainen, Markus Riihimäki ja Mika Kärki 

(johtokunnan ulkopuolelta) 

§ 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 

Kokous avattiin 18:06 ja todettiin päätösvaltaiseksi. 

 

§ 2. Vuoden 2010 johtokunnan viimeisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys: Otetaan pöytäkirjojen hyväksynnässä 
käytännöksi lähettää sähköpostilla pöytäkirjat tutustuttavaksi etukäteen ennen 
kokousta. Kokouksessa voidaan suorittaa hyväksyminen siten joustavasti 
vaikeuttamatta kuitenkaan pöytäkirjaan tutustumista. 

Allekirjoitettiin vuoden 2010 viimeisen kokouksen (10/2010) pöytäkirja. 

 

§ 3. Esityslistan hyväksyminen. 

Esityslista hyväksyttiin allaolevankaltaisena. 

 

§ 4. Johtokunnan järjestäytyminen sekä seuran toimihenkilöistä päättäminen 
vuodelle 2011. 

Varapuheenjohtaja: Juhana Heino 
Sihteeri: Sini Heino 
Maksuliikenne: Kaarina Jormalainen 
Kirjanpito: Kaarina Jormalainen 
Tiedottaja (www & sähköpostilista): Markus Riihimäki 
Jäsenrekisteri ja peruskurssi-ilmoittautumiset: Sini Heino 
Koulutusvastaava: Tommi Salminen 
Nuorisovastaava: Lauri Turkka?, Viivi Majava?, (Jouni kysyy suostumuksen) 
Laitevastaava: Mika Kärki 
Kompressorit: Mika Kärki 
Tilat: Markku Heiskari, ainakin vesimessi (Jouni kysyy suostumuksen) 
Victoria: Markus Riihimäki 
Ponttoonivene: Matti Kajaus 
VaPePa-yhteyshenkilö: Sakari Kaakinen 
Turvallisuusvastaava: Sanna Meriläinen 
Uppopallovastaava: Janni Hongell? (kysytään suostumus) 
Sukellustyövastaava: Arto Turkka? (kysytään suostumus) 
Introvastaava: Juha Haapajärvi (kysytään suostumus) 
www-sivut: Markus Haataja 
 

§ 5. Seuran nimenkirjoitus- ja tilinkäyttöoikeudet 

Nimenkirjoitusoikeus on seuran puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla ja 
johtokunnan jäsenellä tai varajäsenellä. 
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Kaarina Jormalaisella on täysi tilinkäyttöoikeus seuran pankkitileille ja 
pankkipalveluihin. Päätettiin myöntää tilinkäyttöoikeudet Kultalinkkiin Kaarina 
Jormalaiselle. Siirtymäkauden ajan (kevätkokoukseen asti) tilinkäyttöoikeudet 
ovat myös Markku Heiskarilla. 

 

§ 6. Uusien jäsenten hyväksyminen vuonna 2011 (säännöt, § 10) 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys: Päätetään, että jäsenrekisterinhoitaja 
hyväksyy uudet jäsenet heidän suoritettuaan seuran pankkitilille 
yleiskokouksen määräämät asianmukaiset maksut. 

Seuran jäsenrekisteriin on täydet käyttöoikeudet Sini Heinolla 
(jäsenrekisterinhoitaja) ja lukuoikeudet Markus Haatajalla sekä Tommi 
Salmisella. 

 

§ 7. Tapahtumakalenteri 2011 

Kevätkokous 23.3. 

JääNalle: 25.-27.3. Jouni on varannut majoituksen Saarijärveltä. Juhana 
Heino ja Mika Kärki hoitavat muut järjestelyt. 

P1-kurssileirit: Jouni on varannut majoituksen Saarijärveltä toukokuun 
viimeinen (27.-29.5.) ja kesäkuun 2. viikonloppu (10.-12.6.). 

Helatorstain Norja: 1.-5.6. Kysellään sähköpostilistalla leirille järjestäjää. 

Kuusamo: Matti Kajaus selvittelee mahdollisuutta pitää juhannuksen tienoilla 
leiri Kuusamossa. 

Kesän Norja: Pidetään leiri viikolla 28 (9.-16.7.). Vältetään päällekkäisyyttä 
Hossan leirin kanssa. Kysellään sähköpostilistalla leirille järjestäjää. 

Hossan leiri: 5.-7.8. Sanna Meriläinen selvittelee majoitusta. 

Hylkyleiri, Kattilankalla: 26.-28.8. Kysellään sähköpostilistalla leirille 
järjestäjää. 

Kaivosleiri: 10.-12.9. Juhana Heino selvittelee kohdetta ja majoitusta. 

 

§ 8. Jäsenmaksut 2011. 

Markku Heiskari ja Kaarina Jormalainen ovat postittaneet jäsenmaksulaskut 
täysjäsenille, rinnakkaisjäsenille ja uppopalloilijoille. Norppajäsenten 
jäsenmaksulaskut sekä sponsorimaksut on vielä postittamatta. Laskujen 
eräpäiväksi on laitettu 31.1. 

 

§ 9. Taloustilanne. 

Seuran tilillä on rahaa noin 7000 euroa. 

Kaasulaskutus 2010: Tommi Salminen laskee kaasulitrat ja Kaarina 
Jormalainen laskuttaa. 

Laitepakettivuokrien laskutus 2010: Kaarina Jormalainen tarkistaa vuokra-ajat 
ja laskuttaa. 

Tilavuokrien laskutus: Kaarina Jormalainen tarkistaa vuokratilanteen ja 
laskuttaa. 
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Pohjanmaa Cupin osallistumismaksut 2011 maksetaan seuran uppopallotilin 
kautta. 

 

§ 10. Koulutusasiat. 

 15.1. pidettiin koulutuspalaveri Kaarina Jormalaisen luona. Palaverissa 
sovittiin kevään P1-kurssin aikataulu ja blenderikurssin aikataulu. Juuso 
Mettälä harkitsee Nitrox-kurssin pitämistä huhti-toukokuun vaihteen tienoilla. 
P3-kurssi olisi ajankohtainen mahdollisesti syksymmällä. P2-kurssi 
järjestetään Sukellus-Hossa ry:n leirillä heinäkuussa, joten kyseistä kurssia ei 
ehkä kannata järjestää seuran toiminnan puitteissa. 

DAN:n kouluttajakurssi olisi mahdollista saada Ouluun. Kurssin kustannukset 
olivat arviolta noin 600 euroa/henkilö. Pohditaan olisiko kurssille lähtijöitä ja 
osallistuisiko seuran kurssin maksamiseen. 

Ensiapukurssi olisi mahdollista toteuttaa DAN:n kouluttajakurssin yhteydessä 
(Tommi Salminen selvittelee). Pekka Mattila selvittää 
ensiapukurssin/kertauskurssin mahdollisuutta SPR:ltä. 

Rescue Diver-kurssia on kyselty. Yritetään järjestää kurssi loppukesällä. 

Juha Haapajärvi on selvitellyt talvisukelluskurssin järjestelyitä. Kurssi voitaisiin 
järjestää JääNalle-leiriviikolla (teoriat viikolla ja sukellukset leirillä). 

Petteri Keränen toimii vastuukouluttajana kevään P1-kurssilla. Seuran 
laitepakettien toimivuus pitäisi tarkistaa ja laitepaketit pitäisi numeroida 
(mahdollisuuksien mukaan kokojärjestykseen) uudestaan. 

Viisi vuotta sitten pidetyn lähikouluttajakurssin suorittaneiden kouluttajakortit 
ovat vanhentumassa. Kurssilla olivat Jukka P., Jukka J., Arto T., Mika H., 
Olavi ja Jaana S. sekä Mervi L. Ainoastaan Jukka P. on omatoimisesti 
pyytänyt kortin uusimista. Tommi S. kyselee haluavatko muut uusia korttiaan. 
Kaikkien halukkaiden kouluttajakortit uusitaan. 

 

§ 11. Uppopalloasiat. 

 Uppopalloilijat ovat sopineet vapaaehtoisesta varustemaksusta ja kerätyillä 
varoilla ostetaan uusi uppopallolakkisarja. Osa uppopalloilijoista on kysellyt 
mahdollisuutta saada oma lakkipari. Uppopalloilijat ovat sopineet, että 
maksamalla vapaaehtoista varustemaksua 50 euroa, saa oman lakkiparin. 
Jos ei halua omaa lakkiparia, voi maksaa vapaaehtoista varustemaksua 30 
euroa. Alustavasti 10 uppopalloilijaa on ilmoittanut halukkuutensa lunastaa 
oma lakkipari. 

Lakkisarja maksaa postikuluineen 400 euroa (15 lakkiparia). Loput 5 
lakkiparia jäisi seuran omistukseen ja oman lakkiparin voisi lunastaa itselleen 
maksamalla vapaaehtoista varustemaksua 50 euroa. 

 

§ 12. Tiedotusasiat 

 Seuran www-sivuilla on toimimattomia linkkejä, jotka pitäisi korjata. Sivuille 
olisi hyvä saada käyttö- ja muokkausoikeuksia useammille. Sähköpostilistojen 
ja www-sivujen ylläpidosta pidetään palaveria asian hoitamisesta 
kiinnostuneiden kesken. Tiedotusvastaava järjestää palaverin. 
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§ 13. Rebeintro. 

20.2. olisi mahdollisuus järjestää rebreather-intro vesimessillä ja seuran 
hallivuorolla. Kaupungilla ei ole mitään sitä vastaan, että seuran hallivuorolla 
järjestetään seuran ulkopuolisen kouluttajan pitämä tapahtuma, jos kyseinen 
tapahtuma on suunnattu seuran omille jäsenille. Jatkossa ei enää tarvitse 
kysyä lupaa vastaaville tapahtumille seuran hallivuorolla. 

 

§ 14. OVM kirjasto. 

 Pasi Lassila on tehnyt aloitteen sukellusaiheisen kirjaston perustamiseksi. 
Vesimessille voisi järjestää hyllytilan kirjoille sekä vihkon lainaustietoja varten. 
Seuran jäsenet voisivat tuoda kirjastoon omia sukellusaiheisia kirjoja 
lainattavaksi. Päätettiin, että seura ei lähde takaamaan lainattavaksi tuotuja 
kirjoja mahdollisen katoamisen tai vaurioitumisen varalta. Jouni H. laittaa 
sähköpostilistalle tietoa kirjaston perustamisesta. 

 

§ 15. Ilmoitusasiat. 

Erkki Vauhkosella olisi myytävänä noin 15kg ylimääräisiä lyijypainoja. 
Kaupoissa painojen hinta on noin 5 euroa/kg. Päätettiin ostaa painot 35 
eurolla, jos hinta sopii Erkille. Jouni H. sopii asiasta Erkin kanssa. 

Messillä on pidetty Markus Riihimäen organisoimana siivoustalkoot ja 
autotallin puolelle saatiinkin kivasti lisää tilaa. 

Johtokunta2011-sähköpostilista on saatu toimimaan. 

 

§ 16. Muut esille tulevat asiat (<1 minuutti). 

 Sakari Kaakinen, Matti Kajaus ja Juhana Heino haluaisivat avaimen 
vesimessille. Jouni H. selvittelee vesimessin avainten tilannetta.  

 

§ 17. Puuhapisteet: 

Päivämäärä Kuvaus Vastuuhenkilö Tilanne 

22.3.2010 Kompressorin jakotukki-projekti. Mika Kärki Kesken. 

27.7.2010 Hälyttimen päätelaite talliin. Tommi Lydman Kesken. 
(melkein 
valmis) 

20.10.2010 Kysely avaimenhaltijoille haluaisiko 
joku luopua avaimestaan. 

Jouni Herronen Kesken. 

22.12.2010 Messin autotallin puolen 
siivoustalkoot tammikuussa. 

Markus Riihimäki Tehty. 

18.1.2011 Sähköpostilista- ja www-sivupalaveri. Markus Riihimäki Uusi. 

18.1.2011 Messitalkoot (valaisimet, pöydät, 
tuolit, yms.). 

Markus Riihimäki Uusi. 
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§ 18. Seuraava kokous. 

Seuraava kokous pidetään Vesimessillä maanantaina 31.1. klo 18:00. Sitä 
seuraava kokous pidetään Vesimessillä maanantaina 28.2. klo 18:00. 

 

§ 19. Kokouksen päättäminen. 

Päätettiin kokous 20:52. 

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat: 

  

__________________________  __________________________ 

 

Oulussa ____.____._______ 


