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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 5/2011 

Aika: 11.04.2011 klo 18:00 
Paikka: Messipojantien kerhotila, Toppila 

Läsnä: Jouni Herronen, Juhana Heino, Tommi Salminen, Petteri 

Keränen, Markus Riihimäki, Sanna Meriläinen ja Sini Heino 

 

§ 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 

Kokous avattiin 18:03 ja todettiin päätösvaltaiseksi. 

 

§ 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. 

Allekirjoitettiin edellisen kokouksen (4/2011) ja seuran kevätkokouksen 
pöytäkirjat. 

 

§ 3. Esityslistan hyväksyminen. 

Esityslista hyväksyttiin allaolevankaltaisena. 

 

§ 4. Adressi (Jyrki Sariola) 

 Useiden seuran jäsenten tuntema Jyrki Sariola on kuollut. Jyrki toimi Liiton 
seuravastaavana ja piti aina yhteyttä seuran johtokuntaan ja jäseniin 
ollessaan Oulussa.  

Lähetetään seuran puolesta adressi Jyrkin omaisille. Adressi toimitetaan 
Akkutalolle pariksi päiväksi, missä halukkaat voivat käydä allekirjoittamassa 
sen. 

 

§ 5. Madden lainauspyyntö ja kompressorin lainaus 

Seuran jäsen on lähdössä kavereidensa kanssa Norjaan sukeltamaan ja on 
kysynyt yhtä kompressoria sekä Maddea vuokralle/lainaan reissun ajaksi. 

Madde voidaan lainata aiemmin sovittujen sääntöjen mukaisesti 
(tutustuminen veneeseen ja sen varusteisiin, veneenkäsittelytaito, 
kalustomaksu). Kompressorin käytössä on huomioitava, että ilmatäytöt ovat 
maksullisia seuran ulkopuolisille ja tämä sääntö pätee myös vuokra-aikana. 

 

§ 6. Kipparipätevyysvaatimukset 

VHF-pätevyys on ainoastaan suositus, joten seura ei kustanna kurssia 
kippariksi haluaville. 
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§ 7. Uimahallivuorot ja kaupunginavustukset 

Tommi S. on vienyt hallivuorohakemuksen Oulu10:in. Pääsääntöisesti haettiin 
samoja vuoroja kuin edellisenä talvena. Lisäksi anottiin torstain vuorolle 30 
minuuttia enemmän aikaa, molemmat vuorot mieluiten Raksilan halliin ja jos 
sunnuntain vuoro pysyy Raatissa, niin seuran käytössä olisi koko allas. 

Tommi ja Jouni tekevät avustushakemuksen kaupungille. Kaupungilta 
anotaan normaalia harrastustoiminnan avustusrahaa. Kaupungilta on 
mahdollista hakea myös avustusta nuorisotoiminnan kehittämiseen, mutta 
ensin norppatoiminta on saatava liikkeelle uudestaan. Syksyllä voi hakea 
tasa-arvoisentoiminnan avustusrahaa. 

 

§ 8. Uppopalloasiat 

Uppopalloilijat olisivat kiinnostuneita lähtemään uppopallotuomarikurssille. 
Tuomarikurssi maksaa 30,-/hlö. Päätettiin, että seuran maksaa 4 henkilölle 
kurssin. Kurssin maksamisen edellytyksenä on seuran 
uppopallo/rinnakkais/täysjäsenyys. 

Kaikki uppopallolakit on ”myyty” eli nyt ei voi enää saada omaa lakkiparia 
uppopalloilijoiden vapaaehtoista varistemaksua vastaan. 

Seuran vanha lakkisarja alkaa olla aika huonossa kunnossa. Seurataan 
milloin on tarvetta uusia lakit. 

 

§ 9. Venekärryn (traileri) katsastus 

 Jouni kysyy Matti K:lta, ehtisikö hän käydä katsastamassa kärryn. Jos Matti ei 
ehdi, niin Juhana lupaili käydä katsastamassa kärryn. 

  

§ 10. Kalustoasiat 

 4 uutta takkiliiviä ja 1 regusetti on saatu. Seuraavaksi voisi uusia mittareita. 
Muita tarvittavia hankintoja olisivat mm. painovyön soljet, painot ja varaletkut. 
Olisi hyvä pitää vielä kunnon kalustoinventaari (pidetään 16.-17.4.) 

Victorian runko on vesillelaskukunnossa, mutta ajokuntoon Vikiä ei 
mahdollisesti vielä siihen mennessä saada. 

Kompressorin jakotukki-projektia varten olisi hyvä perustaa 
”asiantuntijaryhmä”, jolla on tietoa ja näkemystä kompressoreista. Alustavasti 
ryhmään kuuluu Markus R., Mika K. ja Esa V. He voivat pohtia järkevää ja 
kustannustehokasta ratkaisua kompressorien jakotukeille sekä kysyä 
halutessaan muilta apua. 

Suodattimien vaihtovälejä pyritään lyhentämään ja uusi ohjeistus on jo 
päivitetty seuran nettisivuille. Uusi ohje toimitetaan myös kompressorien 
ohjevihkoihin. 

Suodattimien täyttöä varten on hankittu tarvikkeita (90,-), jos tulee tarvetta 
suodattimien täytölle. 

Varastossa on tällä hetkellä vielä 4 kpl Mariner 250:n suodattimia ja 6 kpl 
bensa- sekä 6 kpl sähkökompuran suodattimia. 
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§ 11. Kurssiasiat 

 P1 teoriat on kaikilta kurssilaisilta suoritettuna hyväksytysti. Yhdellä 
kurssilaisella on viimeinen allaskerta rästissä ja yksi kurssilainen haluaa 
kerrata allasharjoituksia. 

Kurssilaisille on lähetetty ilmoittautumispyyntö avovesileireille. Kurssilaisia on 
tulossa leireille yhteensä 21 eli leireille tarvitaan runsaasti kouluttajia. Jouni on 
varannut Hilikkulan leirejä varten. 

Syksyn kurssilaisia olisi hyvä kannustaa käymään hallilla kertailemassa taitoja 
ennen avovesiä. 

Lähetetään kurssilaisille infoa sopivasta puvusta ja ehdotetaan varusteiden ja 
painojen testauskertaa esim. 8.5. 

Juuso pitää vk:lla 19 Nitrox-kurssin. Kurssista ei vaadita erillistä budjettia. 
Sähköpostilistalle on jo laitettu ilmoitus kurssista. 

Tommi pitää vk:lla 20 GasBlender-kurssin. Jouni lupasi autella. Kurssille 
otetaan 6 kurssilaista. 

P2-kurssi on tarjolla Hossa ry:n leirillä, joten seuraillaan tarvetta omalle 
kurssille. RD- ja P3-kurssit voitaisiin pitää syksymmällä. 

Ouluun oltaisiin saamassa DAN:n ensiapukouluttajakurssi. Kurssi maksaa 
650,-/hlö ja kurssille otetaan max 12 osallistujaa. Tommi S. on luvannut 
järkkäillä tiloja kurssille Oulusta. Sukeltajaliitto on pyytänyt Tommia 
liittokouluttajaksi eli Liitto maksaisi Tommin kurssimaksun. Samalla voitaisiin 
kysyä Liitosta mahdollisuutta saada Ouluun myös DAN-ensiapukurssia. 
Tommi kysyy sähköpostilistalla olisiko kiinnostuneita osallistumaan 
ensiapukurssille. 

  

§ 12. Leiritilanne 

 Helatorstai 2011 sivusto on lisätty nettisivuille. 

P1-leireille on varattu majoitus, tietoa leireistä laitetaan sähköpostilistalle. 

Tomi Miettunen on lupaillut kysellä majoitusta heinäkuun Norjanleiriä varten 
(Lofootit). 

Elokuun Norjanleirille (Ledang) on ilmoittaunut jo muutama lähtijä. 

  

§ 13. Messiavainasiat 

 Mahdollisesti pari avaimenhaltijaa olisi halukkaita luopumaan avaimestaan. 

 Päätettiin, että johtokunta päättää vuosittain avainten jaosta. Kun uusi 
avaimenhaltijalista on valmiina, tehdään kesän messipäivystysvuorolista. 

 

§ 14. Ilmoitusasiat 

 Johtokunnalta toivotaan kommentteja turvallisuusasiakirjasta. 
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 Nettisivuille on tehty muutoksia. Nettisivujen päivitysasiat yms. jutut pitäisi 
käsitellä (ns. foorumia ei aleta kehitellä, admin-oikeuksia tarvitaan lisää, @-
listoja kehitettävä). 

  

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

 Ei muita esilletulevia asioita. 

 

§ 16. Puuhapisteet: 

Päivämäärä Kuvaus Vastuuhenkilö Tilanne 

22.03.2010 Kompressorin jakotukki-projekti. Mika Kärki Kesken. 

20.10.2010 Kysely avaimenhaltijoille haluaisiko 
joku luopua avaimestaan. 

Jouni Herronen Tehty. 

18.01.2011 Messitalkoot (valaisimet). Markus Riihimäki Kesken. 

28.02.2011 Koulutuskaluston uusinta. Tommi Salminen Tehty. 

23.03.2011 Intron pitäminen hälytinlaitteen 
asentajalle. 

Juhana Heino 
Kaarina 
Jormalainen 

Kesken. 

11.4.2011 Avustushakemus kaupungille. Jouni Herronen 
Tommi Salminen 

Uusi. 

11.4.2011 Kalustoinventaari. Juhana Heino 
Petteri Keränen 

Uusi. 

11.4.2011 Sähkökompressorin pesu 
kevätleirien jälkeen. 

Juhana Heino 
Tommi Lydman 

Uusi. 

 

§ 17. Seuraava kokous. 

Seuraava kokous pidetään Vesimessillä maanantaina 9.5. klo 18:00. Sitä 
seuraava kokous pidetään Vesimessillä maanantaina 13.6. klo 18:00. 

 

§ 18. Kokouksen päättäminen. 

Päätettiin kokous 20:35. 

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat: 

  

__________________________  __________________________ 

Oulussa ____.____._______ 


