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Oulun Vesimiehet ry 
Johtokunnan kokous 6/2011 
Aika: 09.05.2011 klo 18:00 

Paikka: Messipojantien kerhotila, Toppila 

Läsnä: Jouni Herronen, Juhana Heino, Kaarina Jormalainen, Matti 
Kajaus, Sanna Meriläinen, Markus Riihimäki, Tommi 
Salminen 

§ 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 

Kokous avattiin 18:10 ja todettiin päätösvaltaiseksi. 

§ 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. 

Allekirjoitettiin edellisen kokouksen (5/2011) pöytäkirja. 

§ 3. Esityslistan hyväksyminen. 

Esityslista hyväksyttiin allaolevankaltaisena. 

§ 4. Kurinpidolliset toimet 

 [Ei verkkoversiossa] 

§ 5. Turvallisuusasiakirja 

Markus on lähettänyt turvallisuusasiakirjaluonnoksen johtokunnalle 
kommentoitavaksi ja joitain kommentteja on tullut. Todettiin 
turvallisuusasiakirja julkaisukelpoiseksi ja päätettiin julkaista se seuran www-
sivuilla ja toimittaa Sukeltajaliittoon. Markus hoitaa asiaa. 

§ 6. Koulutusasiat 

Päätettiin hyväksyä nitroksikurssin budjetti Juuson esityksen mukaisena sillä 
lisäyksellä että kouluttajan matkakulut (n. 2-3 matkaa Messille) saa 
tarvittaessa lisätä menoihin. 

DAN ensiapukurssi on suunnitteilla. Tommi tiedottaa asiasta kunhan 
aikataulu, hinta ja muut järjestelyt varmistuvat. 

SPR:n ensiapukurssille olisi kysyntää. Sanna alkaa organisoimaan kurssia 
mahdollisesti loppuvuodelle. 

P1 kurssimaksut on saatu lähestulkoon kaikilta kurssilaisilta. Loppumaksut 
ovat edellytyksenä kortitukselle. Markus on hankkinut avokantaräpylöitä, 
painovyön solkia ja painovyöhihnaa kurssien avovesiosuuksia varten. 
Räpylät voi vielä palauttaa kauppiaalle, mikäli katsotaan ettei niitä tarvita. Sini 
on hankkimassa kohoja väliköysiä varten. Päätettiin hyväksyä nämä 
hankinnat. 

§ 7. Tapahtumakalenteri 

Pykeijan leirin järjestelyt ovat Pasilla hanskassa. Kohdetietoja pyritään vielä 
löytämään. 

Kesän norjanleirille voi jo varata mökkipaikkoja. 

Siirretään syksyn kaivosleiriä viikolla eteenpäin jotta vältetään päällekkäisyys 
DANin kouluttajakurssin kanssa. Uusi ajankohta on 17.-18.9. 

§ 8. Kalustoasiat. 

Venekärry pitää katsastaa. Matti lupautui hoitamaan asian. 
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Victorian moottori on kasattu ja koekäytetty. Akut ovat veneilykauden ajan 
lainassa Akkutalosta. Kippareille olisi tarvetta, joten pyritään järjestämään 
koulutusta kesällä. Victorian remontointiin käytetty rahaa n. 1000eur. 

Kompressorin jakotukin suhteen palaveri suunnitteilla. Kartoitetaan eri 
vaihtoehtoja. Markus organisoi. 

Seuran videotykki on kateissa ja vaikuttaa siltä että se on varastettu. 

§ 9. Ilmoitusasiat. 

 Jouni on toimittanut kaupungin avustushakemukset kaupungille. 

§ 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, 
Markus Riihimäki 

Kesken. 

18.01.2011 Messitalkoot (valaisimet). Markus Riihimäki Kesken. 

23.03.2011 Intron pitäminen hälytinlaitteen 
asentajalle. 

Juhana Heino, 
Kaarina 
Jormalainen 

Kesken (pidetään 
kun asentajalle 
sopii) 

11.4.2011 Avustushakemus kaupungille. Jouni Herronen, 
Tommi Salminen 

Tehty. 

11.4.2011 Kalustoinventaari. Juhana Heino, 
Petteri Keränen 

Tehty. 

11.4.2011 Sähkökompressorin pesu 
kevätleirien jälkeen. 

Juhana Heino,  
Tommi Lydman,  
Matti Kajaus 

Kesken. 

09.05.2011 Venekärryn katsastus. Matti Kajaus Uusi. 

 

§ 12. Seuraava kokous. 

Seuraava kokous pidetään Vesimessillä maanantaina 13.6. klo 18:00. 

Sitä seuraava kokous pidetään Vesimessillä maanantaina 4.7. klo 18:00. 

[Näiden lisäksi kokouksen jälkeen sovittu ylimääräinen kokous Vesimessillä 
26.5. klo 19:00] 

§ 13. Kokouksen päättäminen. 

Päätettiin kokous 19:39. 

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat: 

  

__________________________  __________________________ 
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Oulussa ____.____._______ 


