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Oulun Vesimiehet ry 
Johtokunnan kokous 3/2011 
Aika: 28.02.2011 klo 18:00 

Paikka: Messipojantien kerhotila, Toppila 

Läsnä: Jouni Herronen, Juhana Heino, Tommi Salminen, Kaarina 
Jormalainen, Markus Riihimäki 

§ 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 

Kokous avattiin 18:12 ja todettiin päätösvaltaiseksi. 

§ 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. 

Allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

§ 3. Esityslistan hyväksyminen. 

Esityslista hyväksyttiin allaolevankaltaisena. 

§ 4. Koulutusasiat 

 Seuran sukelluskurssien avovesiosuuksia on mahdollista suorittaa 
siirtopapereita käyttäen muuallakin kuin varsinaisilla kurssileireillä, 
esimerkiksi etelän kohteissa. Tällöin kurssimaksusta on mahdollista saada 
avovesiosuuden hinta takaisin. Päätettiin tähän liittyvästä hinnoittelusta 
seuraavaa: 
- Siirtopaperit: 10eur 
- Avovesileiri: 100eur 
- Allasharjoitukset: 100eur 
- Teoriat: 36eur 
Loppuosa kurssimaksusta koostuu oppilaspaketista, liittymismaksusta ja 
ensimmäisen vuoden jäsemaksusta. 

Torniolaiset ovat puuhaamassa Rauno Koivusalon vetämää 
hylkysukelluskurssia. Kurssi järjestettäisiin Oulussa. Päätettiin että kurssia 
voidaan mainostaa seuran jäsenille ja autetaan mahdollisuuksien mukaan 
järjestelyissä mikäli tarvetta ilmenee. 

Juha on pitämässä talvisukelluskurssia Operaatio JääNallen yhteydessä. 
Päätettiin että oppilailta veloitetaan kurssista vain kortituskulut. 

Jouni on ollut yhteydessä Auvoon koulutuslaitteiden porsasmallisten pullojen 
vaihtamisesta nykyaikaisempiin. Päätettiin valtuuttaa Jouni tekemään kaupat 
saadun tarjouksen mukaan ([summa poistettu nettiversiosta]eur/pullo). 

Koulutuslaitteiden uusimikseksi on katsottu hinnat kahdesta verkkokaupasta 
kolmelle erilaiselle neljän liivin + kahden regusetin paketille. Katsotaan vielä 
mitä muutamalla kotimaisella liikkeellä on tarjolla ja tehdään hankintapäätös 
sähköpostitse johtokunnan kesken. Tommi jatkaa selvittelyä. 

§ 5. Tapahtumakalenteri 

Operaatio JääNalle: Juhanalla järjestelyt hanskassa. Moottorisaha on 
huollettu ja uusia köysiä hankitaan tarvittava määrä. 

Helatorstain Norja: Pasi on lupautunut järjestelemään leiriä ja varaillut 
alustavasti majoitusta Pykeijan suunnalta. Sukelluskohteiden selvittely on 
meneillään. 
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Kesän norjanleiri: Leiriltä puuttuu vielä järjestäjä. Jouni kyselee ehdokkaita 
tähän tehtävään. Markuksella on suunnitteilla toinen pienempi leiri elokuulle.  

§ 6. Kalustoasiat. 

Torniolaisilla voisi olla tarjolla sukelluskello laitettavaksi Haukiputaan 
louhosmontulle. Seurataan mitä torniolaiset päättävät kellonsa kohtalosta. 

§ 7. Kevätkokousasiat. 

Allekirjoitettiin vuoden 2010 tilinpäätös. Jouni lähettää kokouskutsun 
sähköpostilistalle josta se toimitetaan myös www-sivuille. 

§ 8. Ilmoitusasiat. 

 Jouni on jatkanut uuden nuorisovastaavan metsästystä. Tilanne vielä auki. 

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

 Ei muita esilletulevia asioita. 

§ 10. Puuhapisteet: 

Päivämäärä Kuvaus Vastuuhenkilö Tilanne 

22.03.2010 Kompressorin jakotukki-projekti. Mika Kärki Kesken
. 

27.07.2010 Hälyttimen päätelaite talliin. Tommi Lydman Kesken
. 

20.10.2010 Kysely avaimenhaltijoille haluaisiko 
joku luopua avaimestaan. 

Jouni Herronen Kesken
. 

18.01.2011 Messitalkoot (valaisimet, pöydät, 
tuolit, yms.). 

Markus Riihimäki Kesken
. 

28.02.2011 Porsaspullojen uusinta. Jouni Herronen Uusi. 

28.02.2011 Koulutuskaluston uusinta. Tommi Salminen Uusi. 

 

§ 11. Seuraava kokous. 

Seuraava kokous pidetään Vesimessillä keskiviikkona 23.3. klo 17:00 (ennen 
kevätkokousta).  

Sitä seuraava kokous pidetään Vesimessillä maanantaina 11.4. klo 18:00. 

§ 12. Kokouksen päättäminen. 

Päätettiin kokous 19:59. 

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat: 

  

__________________________  __________________________ 
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Oulussa ____.____._______ 


