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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 8/2011 

Aika: 13.06.2011 klo 18:00 
Paikka: Messipojantien kerhotila, Toppila 

Läsnä: Jouni Herronen, Juhana Heino, Kaarina Jormalainen, Sanna 

Meriläinen, Markus Riihimäki, Tommi Salminen, Sini Heino 

§ 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 

Kokous avattiin 18:01 ja todettiin päätösvaltaiseksi. 

 

§ 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. 

Siirrettiin pöytäkirjan allekirjoitus seuraavaan kokoukseen. 

 

§ 3. Esityslistan hyväksyminen. 

Esityslista hyväksyttiin allaolevankaltaisena. 

 

§ 4. Jäsenasiat 

Jäsenluokkien määritelmät sekä edut kannattaisi tarkistaa ja tarvittaessa 
määrittää uudelleen. Esimerkiksi jäsenistössä ei pitäisi olla sukeltavia 
sponsoreita tai jos sekä sukeltaa että uppopalloilee, tulisi olla joko rinnakkais- 
tai täysjäsen. 

Selvitellään jäsenluokkien määritelmät ja edut ajoissa syyskokoukselle 
esitettäviksi. 

 

§ 5. Leiriasiat 

Norjan 2. leiri ja Hossan leiri ovat sunnuntain osalta päällekkäin. Seuran 
tavoitteena on järjestää toiminta siten, että jäsenet pääsevät halutessaan 
osallistumaan kaikille leireille, joten leirien päällekkäisyyttä tulee välttää. 
Siirretään Hossan leiriä kahdella viikolla eteenpäin, jos majoitus saadaan 
järjestymään kyseiselle viikonlopulle. Uusi ajankohta on 19.-21.8., joka 
päivitetään myös seuran nettisivuille toimintakalenteriin. 

Norjanleirin leiriohjeessa ja hinnastossa on erilainen ohjeistus leirimaksusta. 
Päivitetään leiriohjeen teksti hinnaston mukaiseksi. 

Sini on laskuttanut seuralta avovesileirien kuluja 170,02 €. 

Seuran kärryt Pykeijan leirille vetäneille korvataan polttoainekulut kärryn 
vetämismatkan ajalta. 

 

§ 6. Kalustoasiat 

Victorian hätäraketit ovat vanhentuneet. Päätettiin, että Markus R. voi käydä 
ostamassa uudet. 

Victorian sammuttimien tarkistus on tehty ja lasku on tullut suoraan seuralle. 
Victorian katsastuksesta tulee lasku lähiaikoina. 
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Jouni on maksanut Victorian vesillelaskun ja päätettiin, että Jouni voi 
laskuttaa kulut seuralta. 

Videotykistä ei ole vielä tehty rikosilmoitusta. 

Kompressorien suodattimet ovat lähes loppuneet. Päätettiin tilata uusi erä 
sekä täyttää tyhjiä patruunoita. Täytetään vain sähkökompuran suodattimia. 
Markus R. keräilee kokoon pienen porukan täyttöä varten ja samalla 
kartoitetaan suodatintarve tilausta varten. 

 

§ 7. Koulutusasiat 

M2-kurssi on syys-lokakuussa. Kurssin kustannukset ovat n. 1000,-/hlö. 
Päätettiin lähettää kurssille 4 koulutettavaa, jos halukkaita lähtijöitä löytyy. 

DAN-kouluttajakurssi järjestetään syyskuussa.Sukeltajaliitto maksaa Tommi 
S:n kurssin. Päätettiin lähettää kurssille Tommin lisäksi 2 muuta 
koulutettavaa. 

Sanna M. ja Tiina E. ovat järjestelleet SPR:n ensiapukurssia. Kurssi 
järjestetään syksyllä. Saman kurssin aikana voidaan sekä kouluttaa uusia 
ensiapukortitettavia että pitää päivityskurssi jo aiemmin kurssin käyneille. 

P1-avovesileirit on pidetty. Seuraan saatiin leirien aikana 14 uutta sukeltajaa, 
3 vielä harjoittelee hieman lisää ja 5 oppilasta ei ollut kummallakaan leirillä. 

P3- ja RD-kursseja harkitaan järjestettäväksi syksymällä tarpeen mukaan. 

 

§ 8. Ilmoitusasiat. 

 Mika K. on sopinut Martin kanssa koukkujen asentamisesta Hilikkulan 
kuisteille. 

 

§ 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, 
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 Sähkökompressorin pesu 
kevätleirien jälkeen. 

Juhana Heino,  
Tommi Lydman,  
Matti Kajaus 

Kesken. 

09.05.2011 Venekärryn katsastus. Matti Kajaus Kesken. 
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§ 11. Seuraava kokous. 

Seuraava kokous pidetään Vesimessillä maanantaina 4.7. klo 18:00. 

Sitä seuraava kokous pidetään Vesimessillä maanantaina 1.8. klo 18:00. 

 

§ 12. Kokouksen päättäminen. 

Päätettiin kokous 19:18. 

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat: 

  

__________________________  __________________________ 

Oulussa ____.____._______ 


