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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 4/2011 

Aika: 23.03.2011 klo 17:00 
Paikka: Messipojantien kerhotila, Toppila 

Läsnä: Juhana Heino, Tommi Salminen, Kaarina Jormalainen, Markus 

Riihimäki, Matti Kajaus, Sanna Meriläinen ja Sini Heino 

§ 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 

Kokous avattiin 17:12 ja todettiin päätösvaltaiseksi. 

 

§ 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. 

Allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja. (Oliko se jo allekirjoitettu 
valmiiksi? -> Todettiin, että edellisen kokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu.) 

 

§ 3. Esityslistan hyväksyminen. 

Esityslista hyväksyttiin allaolevankaltaisena. 

 

§ 4. Kevätkokousasiat 

 Toiminnantarkastajat ovat hyväksyneet tilit. Heillä ei ollut juuri 
huomautettavaa. 

Päätettiin, että johtokunnan kokouspöytäkirjat allekirjoittavat aina kokouksen 
puheenjohtaja ja sihteeri. 

 

§ 5. Victoria 

Kannentiiviste on edelleen koneistamossa. 

 

§ 6. Kompressorit 

Nitroxkompressorin varoventtiili pitäisi olla kunnossa. Tilannetta on kuitenkin 
seurattava. Venttiilin uusiminen ei välttämättä ole vielä tarpeen. 

Kompressoreissa ei vielä ole ilmennyt niin akuuttia huoltotarvetta, että niitä 
tarvitsisi toimittaa huoltoon. 

Kompressorien öljyt olisi hyvä vaihtaa (kun tunnit täynnä ja/tai edellisestä 
vaihdosta ei ole tarkkaa tietoa). Myös suodattimet ja tulpat yms. voisi vaihtaa. 

Vedenerotussuodattimien vaihtovälejä voisi ehkä muuttaa hieman 
lyhyemmiksi, jotta vältetään täyttöilman huonolaatuisuus ja lisätään 
turvallisuutta. 

Keskusteltiin mahdollisuudesta täyttää suodattimia itse (ostamisen 
sijasta/lisäksi). Päätettiin, että suodattimien täyttämiseen tarvittavia tarvikkeita 
voidaan hankkia. 
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§ 7. Kalustohankinnat 

Päätettiin sähköpostikeskusteluun liittyen, että seuralle voidaan hankkia 4 
uutta Cressin liiviä (aiemman ehdotuksen halvempi malli) ja 1 regusetti. 

 

§ 8. Uimahallivuorot ja kaupunginavustushakemukset 

Seuraavan talvikauden uimahallivuorohakemus pitäisi tehdä 11.4. mennessä. 
Tommi S. lupaili, että voisi tehdä hakemuksen yhdessä Jouni kanssa. 

Kaupunginavustusten hakemuksen tekeminen ja puuhapiste käsitellään 
seuraavassa kokouksessa, jos Tommi ja Jouni eivät ole tehneet hakemusta 
uimahallivuorohakemuksen yhteydessä. 

 

§ 9. Ilmoitusasiat. 

 Autotallin puolelle on nyt asennettu oma hälyttimen päätelaite ja työ on 
laskutettu seuralta. Asentaja oli kysellyt Tommi L:lta mahdollisuutta 
introsukellukseen kaupanpäälle. Päätettiin, että intro voidaan pitää. 

 

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

 Ei muita esilletulevia asioita. 

 

§ 11. Puuhapisteet: 

Päivämäärä Kuvaus Vastuuhenkilö Tilanne 

22.03.2010 Kompressorin jakotukki-projekti. Mika Kärki Kesken. 

27.07.2010 Hälyttimen päätelaite talliin. Tommi Lydman Tehty. 

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 Tehty. 

28.02.2011 Koulutuskaluston uusinta. Tommi Salminen Kesken. 

23.03.2011 Intron pitäminen hälytinlaitteen 
asentajalle. 

Juhana Heino 
Kaarina 
Jormalainen 

Uusi. 

 

§ 12. Seuraava kokous. 

Seuraava kokous pidetään Vesimessillä maanantaina 11.4. klo 18:00. 
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§ 13. Kokouksen päättäminen. 

Päätettiin kokous 17:58. 

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat: 

  

__________________________  __________________________ 

Oulussa ____.____._______ 


