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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 9/2011 

Aika: 04.07.2011 klo 18:00 
Paikka: Messipojantien kerhotila, Toppila 

Läsnä: Jouni Herronen, Juhana Heino, Markus Riihimäki, Matti 

Kajaus, Tommi Salminen, Sini Heino 

§ 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 

Kokous avattiin 18:15 ja todettiin päätösvaltaiseksi. 

 

§ 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. 

Allekirjoitettiin kokousten 6/2011 ja 8/2011 pöytäkirjat.  Siirrettiin kokouksen 
7/2011 pöytäkirjan allekirjoitus seuraavaan kokoukseen. 

 

§ 3. Esityslistan hyväksyminen. 

Esityslista hyväksyttiin allaolevankaltaisena. 

 

§ 4. Koulutusasiat 

DAN ensiapukurssi on pidetty. 

Talven P1-kursseilta on vielä 5 kurssilaisella avovedet suorittamatta. 
Kysellään miten ehtisivät montulle tekemään kurssisuorituksia. 

Edellisessä kokouksessa päätettiin, että M2-kurssille voidaan lähettää max 4 
osallistujaa. Antti Salo, Markus Riihimäki, Juhana Heino ja Tomi Väisänen 
ovat olleet kiinnostuneita osallistumaan kurssille. Päätettiin, että he kaikki 
voivat osallistua kurssille. 

 

§ 5. Tapahtumakalenteri 

Hinnastossa on epäselvät merkinnät Norjan leirimaksusta vierailevalta 
sukeltajalta, jäseneltä sekä vierailevalta sukeltamattomalta henkilöltä. 
Todettiin, että vierailevalta sukeltamattomalta henkilöltä ei peritä mitään 
leirimaksua ja korjataan ohje nettiin. Päätettiin, että Norjan leirimaksu on 30,-
/leiri sekä jäseneltä että vierailevalta sukeltajalta. Vieraileva sukeltaja maksaa 
lisäksi pullotäytöistään. Vältetään tästälähin leirien ohjesivuilla 
leirimaksusummien mainitsemista, vaan viitataan suoraan hinnastoon. 

Talvikauden hallivuorot on jaettu, 29.8.2011-20.5.2012. Seuran vuorot ovat 
torstaina Raksilassa klo 20.45-21.45, altaan syväpää, radat 1-4 ja 
sunnuntaisin Raatissa klo 17.30-20.30, vanha allas, radat 2-5. Kysytään 
kaupungilta saataisiinko Raatin vuorolle meidän käyttöön katsomon puoleinen 
rata. 

Varustekaapit pitäisi käydä hakemassa pois Raatista. Juhana lupasi kysellä 
pääsisikö Arto mukaan pakettiauton kanssa. 
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Perämeren kansaalispuistossa pidetään Metsähallituksen organisoimana 
lauantaina 27.8. hylkyjen kartoitustalkoot. Tapahtuma osuu päällekkäin 
seuran hylkyleirin kanssa. Tapahtumasta voidaan tiedottaa jäsenistölle ja jos 
joku on innokas, niin voi halutessaan organisoida tapahtumaa seuran osalta. 

Päätettiin syyskokouksen ajankohdaksi 12.10.2011 klo 19.00 ja paikaksi 
Vesimessi. Valmistellaan syyskokousta varten ensi vuodelle budjetti, 
toimintasuunnitelma ja uuden johtokunnan valintaan liittyvät asiat (erovuorot 
yms. ). Ennen syyskokousta pidetään johtokunnan kokous klo 18.00. 

Markus seurailee milloin on seuran vartiovuoro venerannassa. 

 

§ 6. Kalustoasiat 

Suodattimia on tilattu ja tullut sekä sähkö- että bensakompuraan (10+10). 
Suodattimia on myös täytetty (3+3). Markus R. on hankkinut suodattimien 
täyttöja varten vaa’an (n. 15,-). Hyväksytään hankinta. Käytetään ensin 
täytetyt suodattimet, jotta saadaan tietoa täytöistä sekä niiden vaikutuksista. 
Pyritään toimintatapaan: tilataan bensakompuran suodattimia, käytetään ne 
täytetään patruunat uudestaan ja käytetään ne sähkökompurassa. 
Tarvittaessa säädetään suodattimien vaihtovälejä. Myös jatkossa hankitaan 
tarvittavia suodatinaineita. 

Juuso on kysellyt pikkukompuroita lainaan 13.-20.8. ajalle. Tälle ajalle osuu 
sekä Ledangin leiri että Hossan leiri. Ledangiin lähtee nitrox-kompura 
sähkömoottorilla sekä Mariner 250. Samat kompurat (tai nitrox-kompuran 
tilalla sähkökompura) lähtevät myös Hossaan. Messillä olisi sähkökompura 
paikalla ja vain viikonloppuisin olisi paikalla vain 1 kompura. Päätettiin antaa 
Junio ja Oceanus lainaan Juusolle. 

Petteri on löytänyt Messille sopivan videotykin ja on lupaillut hankkia sen. 
Kaarina on tarkistanut, että vakuutus ei korvaa videotykistä mitään. 
Rikosilmoituksen teko mahdollisesti vielä tekemättä. 

Victoria on katsastettu ja ensimmäinen reissu telmalle on tehty. Victoria 
tarvitsee tankata. Seuran kaksi varapolttoainekanisteria viedään Victorialle. 
Victorian voi tarvittaessa käydä tankkaamassa ja laskuttaa seuraa (kuitti 
mukaan). Katsastuksessa suositeltiin paukkuliivien hankkimista kahdelle 
kansityöskentelyä varten (turvaköysikiinnitys tai nostomahdollisuus). 
Pelastusliivit voisi tarkistaa ja inventoida. Victorialla on ilmeisesti 8 
”korkkiliiviä” ja 1 veneilyliivit. Maddella on oltava liivit kuljettajaa varten. 

Maddelle voisi hommata kunnollisen trailerin. Vanhan kuomukärryn voisi 
myydä ja muuttaa vanhan venekärryn kuomukärryksi. 

Victorian trailerin renkaat olisi hyvä tarkistaa nyt, kun Viki on vedessä. 

Victorialla olisi hyvä olla ensiapuvälineet ja happi. Siirretään 5 litran 
lääkehappi Victorialle. Hapenantomaski olisi hyvä olla ”pussimallia”. 
Päivitetään hapenantolaitteet. 

 

§ 7. Yhteistyöasiat 

Jukka Köngäs alkaa jälleenmyydä Ursuit:n varusteita kimppatilausten 
muodossa. Hän on kysellyt mahdollisuutta ”mainostaa” tilauksia seuran 
sähköpostilistalla. Yksityishenkilö voi ehdottaa seuran sähköpostilistalla 
kimppatilausta varusteille, mutta yritys/jälleenmyyjä ei voi mainostaa seuran 
listalla. Yritys/jälleenmyyjä voi ostaa mainostilaa seuran nettisivulle. Kysytään 
Jukalta haluaisiko hän kokeilla sponsorimainossopimusta seuran nettisivulle. 
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§ 8. Ilmoitusasiat. 

 Museoviraston meriarkeologian osasto on muuttanut. 

 

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

 Laitevuokrat olisi hyvä päivittää. 

 

§ 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 

Tehty. 

09.05.2011 Venekärryn katsastus. Matti Kajaus Kesken. 

04.07.2011 Nitrox-kompuran pesu. Juhana Heino Uusi. 

 

§ 11. Seuraava kokous. 

Seuraava kokous pidetään Vesimessillä maanantaina 1.8. klo 18:00. 

Sitä seuraava kokous pidetään Vesimessillä maanantaina 5.9. klo 18:00. 

Ennen syyskokousta on johtokunnan kokous Vesimessillä keskiviikkona 
12.10. klo 18.00. 

 

§ 12. Kokouksen päättäminen. 

Päätettiin kokous 20:19. 

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat: 

  

__________________________  __________________________ 

Oulussa ____.____._______ 


