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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 12/2011 

Aika: 12.10.2011 klo 18:00 
Paikka: Messipojantien kerhotila, Toppila 

Läsnä: Juhana Heino, Tommi Salminen, Kaarina Jormalainen, Jouni 

Herronen ja Sini Heino 

§ 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 

Kokous avattiin 18:03 ja todettiin päätösvaltaiseksi. 

 

§ 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. 

Allekirjoitettiin kokousten 10/2011 ja 11/2011 pöytäkirjat. Siirrettiin kokouksen 
7/2011 pöytäkirjan allekirjoitus seuraavaan kokoukseen. 

 

§ 3. Esityslistan hyväksyminen. 

Esityslista hyväksyttiin allaolevankaltaisena. 

 

§ 4. Syyskokousasiat 

 Käytiin läpi syyskokouksen esityslista, toimintasuunnitelma vuodelle 2012 ja 
budjettiesitys vuodelle 2012, jotta ne voidaan esittää syyskokoukselle 
hyväksyttäviksi. 

 

§ 5. Kalustoasiat 

 Sähkökompressori on asetettu käyttökieltoon siihen asti, että se ehditään 
huoltaa. Sähkökompressoria ei luultavasti ehditä saada käyttökuntoon ennen 
syksyn peruskurssin alkua, joten vaihdetaan Nitrox-kompuraan sähkömoottori 
ja viedään se Raattiin. Nitrox-kompressorilla tehdään ainoastaan 200 bar:n 
täyttöjä. 300 bar:n täytöt tehdään Messillä jollakin toisella kompressorilla. 
Nitrox-kompressorin käyttö Raatissa on ohjeistettava. 

Raattiin tarvitaan lisää kaappitilaa välineitä varten. Henri ehtisi ehkä 
auttamaan rakennuspuuhaan, kunhan kesken oleva saunaremppa valmistuu. 

Kurssikalusto pitäisi tarkistaa ennen P1-kurssin alkua, jotta saadaan tarpeeksi 
toimintakuntoisia välineitä kurssin käyttöön. 

 

§ 6. Uppopalloasiat 

 Uppopalloilijat haluaisivat järjestää Oulussa Pohjanmaa Cupin osakilpailun. 
Päätettiin, että turnausta varten voidaan tehdä seuran nimissä hallivaraus 
Raatin uimahalliin. Tarkistetaan vielä hallivarauksen kustannukset. 

 

 

 



 

PÖYTÄKIRJA 12.10.2011 

 

 

  

 

§ 7. Koulutusasiat 

RD-kurssin avovesiosuus pidettiin syysleirillä Rokualla niiden kurssilaisten 
osalta, jotka pääsivät osallistumaan leirille. Muiden osalta on vielä 
avovesiosuus pitämättä ja lisäksi kurssin teoriakoe on pitämättä. 

SPR:n EA-kurssi järjestetään marraskuussa kahtena lauantaina (12.11. ja 
19.11.). Sanna Meriläinen on järjestellyt kurssia. 

Syksyn P1-kurssi on tällä hetkellä täynnä ja jonossa on useita kurssista 
kiinnostuneita. Vastuukouluttajaksi siirtyy Tommi S:n tilalle Juhana Heino. 
Tommi toimii tarvittaessa Juhanan apuna. Antti Salo on lupaillut ottaa 
vetovastuun kevään peruskurssista. 

M2-kurssi on pidetty ja seuraan on saatu uusia laitesukelluskouluttajia. 

DAN EA-kouluttajakurssi on pidetty ja seurassa on siis myös uusia DAN EA-
kouluttajia. 

Jaana ja Olavi Sariolan lähikouluttajakortit ovat vanhentumassa ja he 
haluaisivat uusia ne. Päätettiin, että kortit voidaan uusia. 

 

§ 8. Tapahtumakalenteri 

Pikkujoulujärjestelyt ovat Tanjalla hyvässä vauhdissa. Uppopalloilijat ovat 
kysyneet voivatko Pohjanmaa Cup:n osallistujat tulla istumaan iltaa 
pikkujouluihin. Päätettiin jatkaa keskustelua asiasta seuraavassa johtokunnan 
kokouksessa. 

 

§ 9. Ilmoitusasiat. 

  Ei ilmoitusasioita. 

 

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

 Uppopalloilijoiden paitaprojektin kustannukset ovat nousseet. Palataan asiaan 
seuraavassa johtokunnan kokouksessa. 

 

§ 11. Puuhapisteet: 

Päivämäärä Kuvaus Vastuuhenkilö Tilanne 

18.01.2011 Messitalkoot (valaisimet). Markus Riihimäki Kesken. 

04.07.2011 Nitrox-kompuran pesu. Juhana Heino, 
Tommi Lydman 

Kesken. 

 

§ 12. Seuraava kokous. 

Seuraava kokous pidetään Vesimessillä keskiviikkona 7.11. klo 18:00. 

Sitä seuraava (glögikokous) kokous pidetään Vesimessillä maanantaina 
12.12. klo 18:00. 
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§ 13. Kokouksen päättäminen. 

Päätettiin kokous 19:00. 

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat: 

  

__________________________  __________________________ 

Oulussa ____.____._______ 


