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Oulun Vesimiehet ry 
Johtokunnan kokous 10/2011 
Aika: 01.08.2011 klo 18:00 

Paikka: Messipojantien kerhotila, Toppila 

Läsnä: Jouni Herronen, Juhana Heino, Kaarina Jormalainen, Markus 
Riihimäki, Tommi Salminen 

 

§ 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 

Kokous avattiin 18:08 ja todettiin päätösvaltaiseksi. 

 

§ 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta. 

 Jouni toimi puheenjohtajana ja Markus sihteerinä. 

 

§ 3.  Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

 Siirrettiin kokouksen 7/2011 ja 9/2011 pöytäkirjan allekirjoitus seuraavaan 
kokoukseen. 
 

§ 4. Esityslistan hyväksyminen. 

Esityslista hyväksyttiin allaolevan kaltaisena. Käsiteltiin esille tulevat asiat. 
  

§ 5. Koulutusasiat 
 

Päätettiin Rescue-kurssin pitämisestä. Markus lupautui kysymään 
kiinnostuneet ja ottamaan vastaan ilmoittautumiset. 
 
P1-kurssin keskenjääneiltä ei ole kesän aikana tullut yhteydenottoja. Sini ja 
Jouni lupautuivat selvittämään tilanteen. 
 
M2-kurssiin kiinnostuksensa ovat osoittaneet ja ilmoittautuneet liiton kurssille 
Tomi Väisänen, Juhana Heino, Antti Salo ja Markus Riihimäki. 
 
DAN EA -kouluttajakurssille osallistujien kyselyn Tommi lupasi uusia. 
Tavoitteena olisi saada seuralle 2 kouluttajaa. 
 
Norppa-ohjaajaa etsitään. Jouni lupasi kysellä. 
 
IANTD Advanced Nitrox / Rec Trimix -kurssin järjestämisestä edellisvuoden 
kaltaisella tavalla Tommi Salminen pyysi lupaa. Lupa myönnettiin. 
 
Tomi Väisäsen kulukorvaus 75€ matkoista kevätleirin P1-kurssin 
koulutukseen liittyen hyväksyttiin ja todettiin hinnaston mukaiseksi.  
 

§ 6. Leirit 
 

Syysleirin järjestelijäksi Kaarina lupautui. Hylkyleirin järjestelijäksi päätettiin 
kysyä Markku Heiskaria. Muiden leirien järjestäjät on jos sovittu. 
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§ 7. Kalusto 
 
Victorian trailerin renkaat päätettiin uusia. Kustannus arvio 240€ hyväksyttiin. 
Victoriaan päätettiin hankkia 2 kpl XL kokoisia veneilyliivejä. 
 
Kompressoreihin päätettiin hankkia öljyt ja suodattimet. Kustannusarvio 300 
€ hyväksyttiin. 
 
Seuran vakuutusturvasta keskusteltiin. Kaarina lupautui tarkistamaan 
voimassaolevat vakuutukset. 
 
 

§ 8. Tiedoitusasiat 
 
Turvallisuusasiakirja julkaistu www-sivustolla. 
 
Leirinjärjestäjän listaan tulisi tarkentaa Madeleine-veneen mukana pidettävät 
varusteet, jotta vältyttäisiin vastaisuudessa niiden unohduksilta. 

Auvo Puurtinen Ky:n sponsorisopimuksen laskutusajankohta tulisi selvittää. 
Kaarina lupasi hoitaa. 

Syksyllä alkavien hallivuorojen päivämäärät ja anjankohdat tulisi päivittää 
nettiin ja tiedottaa sähköpostilistalla. Tommi lupasi hoitaa. 

Haukiputaan Kalliosuon montun haltija oli tutustunut sukeltamiseen 
alueellaan ja päässyt koittamaan opastetusti laitesukellusta. Hänen 
suhtautuminen sukellustoimintaan on positiivista. Montulle kulussa on ollut 
ongelmia tielle laitetuista esteistä, jotka ovat tarkoitettu estämään asiatonta 
kulkua alueelle. Sukeltajilla on lupa siirtää este sukelluksen ajaksi. 
Pysyvämmästä ja helpommasta tavasta toteuttaa kulku montulle neuvoteltiin.   

Telakasäätiön alueen vartiovuoro on 18.9.2011, joka kuuluu Viktorian 
venepaikan velvollisuuteen.  

Seuralta on kyselty alustavasti kiinnostusta Telakkasäätiön venelaiturien 
kettinkien tarkistuksesta. Päätettiin neuvotella sisällöstä ja korvauksesta. 
 

§ 9. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään Vesimessillä maanantaina 5.9. klo 18:00. Ennen 
syyskokousta on johtokunnan kokous Vesimessillä keskiviikkona 12.10. klo 
18.00. 
 

§ 10. Kokouksen päättäminen. 

Päätettiin kokous klo 20.15. 

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat: 

  

__________________________  __________________________ 

Oulussa ____.____._______ 


