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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 11/2011 

Aika: 05.09.2011 klo 18:00 
Paikka: Messipojantien kerhotila, Toppila 

Läsnä: Juhana Heino, Markus Riihimäki, Tommi Salminen, Petteri 

Keränen, Kaarina Jormalainen, Jouni Herronen ja Sini 

Heino 

§ 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 

Kokous avattiin 18:13 ja todettiin päätösvaltaiseksi. 

 

§ 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. 

Allekirjoitettiin kokouksen 9/2011 pöytäkirja. Siirrettiin kokousten 7/2011 ja 
10/2011 pöytäkirjojen allekirjoitus seuraavaan kokoukseen. 

 

§ 3. Esityslistan hyväksyminen. 

Esityslista hyväksyttiin allaolevankaltaisena. 

 

§ 4. Talousasiat 

 Käytiin läpi seuran talousasioita syyskokousta silmällä pitäen. Tarkasteltiin 
kuluvan vuoden budjettia sekä loppuvuoden tulo- ja menoarviota. Tarkasteltiin 
ja suunniteltiin vuoden 2012 budjettia, jotta se voidaan esittää 
syyskokoukselle lokakuussa. 

 

§ 5. Koulutusasiat 

RD-kurssi järjestetään syksyn aikana. Markus järjestelee kurssia. Kurssi ja 
kortitus pidetään todennäköisesti ensisijaisesti NAUI:n ohjeiden mukaan. 

M2-kurssille on lähdössä 4 osallistujaa. Kurssilaiset matkustavat yhdellä 
autolla ja voivat ottaa seuran peräkärryn varusteita varten. Seuran laitepaketit 
ovat käytettävissä M2-kurssilla. Huomioidaan kuitenkin, että myöhemmin 
kouluttaja tarvitsee sopivat laitteet seuran kursseilla, koska seuran laitepaketit 
ovat oppilaiden käytössä. 

DAN EA-kouluttajakurssille osallistuu Oulusta 3 kurssilaista. 

Syksyn P1-kurssi on tällä hetkellä täynnä ja jonossa on useita kurssista 
kiinnostuneita. Vastuukouluttajana toimii Tommi S. apunaan joku seuran 
uusista M2-kouluttajista. 

Edellisen talven P1-kurssilaisista yksi suoritti kurssin avovesiosuuden 
siirtopapereilla Portugalissa. Hän oli suorittanut 4 avovesisukellusta 
(lomakkeessa on 5 sukellusta) ja Portugalissa hänelle oli kirjoitettu PADI:n 
OWD-kortti. 
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§ 6. Tapahtumakalenteri 

Kaivosleirin järjestelyt ovat kunnossa. Leirille pakataan mukaan ainakin 
Mariner 250 ja mahdollisesti Nitrox-kompura. 

Syysleirin ajankohta sekä paikka on vaihtuneet. Uusi ajankohta ja paikka on 
tiedotettu seuran jäsenille sekä päivitetty toimintakalenteriin nettisivuille. 
Kaarina hoitaa leirin järjestelyjä. 

Pikkujoulujärjestelyt olisi hyvä vähitellen aloitella. Kysellään olisiko joku 
kiinnostunut järjestelemään pikkujouluja.  

 

§ 7. Kalustoasiat 

Laitepakettien vuokrahinnat on tällä hetkellä melkoinen sekamelska. Uusi 
ehdotus laitevuokrien hinnoitteluun: 10,-/puoli viikkoa ja 20,-/koko viikko. 
Sukellusten määrällä vuokra-aikana ei ole merkitystä laitevuokran hintaan. 
Puoli viikkoa merkitään varauskirjaan ma-to tai to-ma ja koko viikko ma-ma 
tai to-to. Hyväksyttiin ehdotus. 

Hinnastossa on merkitty kompressorien vuokraan teksti ”euroa/käyttöpäivä”. 
Tämä muutetaan muotoon euroa/vuorokausi. 

Sanna M. ja Otso O. ovat tarkistaneet seuran ensiapuvälineiden tilanteen. 

 

§ 8. Tiedotusasiat 

Jäsenrekisterinhoitaja tekee johtokunnalle yhteenvedon uusista jäsenistä 
esimerkiksi aina johtokunnan kokouksiin. 

Seuran sähköpostilistoja saatetaan joutua päivittämään syksyn hallikauden 
alkamisen jälkeen. 

Jouni valmistelee toimintasuunnitelman ja syyskokouskutsun. 

 

§ 9. Ilmoitusasiat. 

  Ei ilmoitusasioita. 

 

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

 Ei muita esille tulevia 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) 
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09.05.2011 Venekärryn katsastus. Matti Kajaus Kesken. 

04.07.2011 Nitrox-kompuran pesu. Juhana Heino, 
Tommi Lydman 

Kesken. 

 

§ 12. Seuraava kokous. 

Seuraava kokous pidetään Vesimessillä keskiviikkona 12.10. klo 18:00 ja sen 
jälkeen klo 19:00 on seuran syyskokous. 

Sitä seuraava kokous pidetään Vesimessillä maanantaina 7.11. klo 18:00. 

 

§ 13. Kokouksen päättäminen. 

Päätettiin kokous 21:39. 

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat: 

  

__________________________  __________________________ 

Oulussa ____.____._______ 


