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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 3/2015 

Aika: 16.3.2015 klo 17:30 

Paikka: Oulun Sukelluskeskus, Tuira 

Läsnä: Jouni Herronen (pj), Markku Heiskari (siht), 

Markus Riihimäki, Pasi Pentinpuro, Turo Tossavainen, 

Mikko Kalapuro, Teemu Tapio (vj), Teija Kivimäki (vj) sekä 

asiantuntijana Kaarina Jormalainen (taloudenhoitaja) 
 

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuuden toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:38 ja totesi sen päätösvaltaiseksi. 

2. Esityslistan hyväksyminen 

Käsiteltiin ja hyväksyttiin esityslista. 

3. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 

Todettiin, että kahta edellistä kokouspöytäkirjaa ei ole saatavilla 
paperiversioina. Pöytäkirjat ovat kuitenkin olleet johtokunnan jäsenten 
luettavissa sähköisessä muodossa. Pöytäkirjoihin on korjattu johtokunnan 
jäsenten esittämät korjaukset. Päätettiin hyväksyä pöytäkirjat 1 ja 2. 
Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjat myöhemmin. 

4. Kevätkokouksen tilanne 

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat on allekirjoitettu ja toiminnan tarkastus 
vuodelta 2014 on suoritettu. Tilinpäätösmateriaali on valmiina esitettäväksi 
yleiskokoukselle. 

5. Kaupungin avustushakemus ja uimahallivuorohakemus 

Päätettiin, että Markus Riihimäki hoitaa avustushakemuksen 
liikuntalautakunnalle sekä uimahallvuorohakemuksen liikuntavirastolle 
kaupungin antamien ohjeiden mukaisesti. Markus lupautui hoitamaan nämä 
ajoissa. Hakemusten viimeiset jättöajankohdat ovat: toiminta-avustus 4.5.2015 
klo 16:00 ja hallivuorohakemus 13.4.2015. 

Päätettiin, että uppopallovuoroa ei peruta aikaisemman päätöksen mukaisesti 
loppukeväältä. Uppopalloilijat ovat sitoutuneet maksamaan itse nämä vuorot 
siten, että seura maksaa vuoron kaupungille ja uppopalloilijat maksavat vuorot 
seuran pankkitilille. 

6. Videovalvontatietojen hävittäminenvuodelsta 2014 

Päätettiin hävittää Messipojantien videovalvontatiedot vuodelta 2014. 

7. Jäsentilanne 

Todettiin, että tarkkaa jäsenmäärää ei ole saatavilla kokouksessa. 
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Päätettiin, että sähköpostilistalta poistetaan henkilöt, joiden jäsenyys ei ole 
enää voimassa. Valtuutettiin Markus Haataja tekemään tämän. 

8. Talkootyöt keväältä 

Merkittiin tiedoksi, että avantouinnin SM kilpailujen 2015 uintiavannon teosta 
laskutetaan 14h á50 eur/h. Avantouinnin turvasukelluksesta laskutetaan 12h 
á100 eur/h. Summat on sovittu järjestävän organisaation kanssa etukäteen. 

9. Happiboosterin hankinta 

Todettiin, että happiboosteri on hankittu aikaisemman päätöksen mukaisesti. 
Boosteri on toimituksessa. 

10. Takkiliivin myynti 

Päätettiin myydä Jarmo Pätsille käytöstä poistettu rikkinäinen takkiliivi 5 euron 
hintaan. 

11. Sukelluskurssit 

Markus Riihimäki järjestää talvisukelluskurssin 16.3.2015 (heti tämän kokouksen 
jälkeen.) Kurssi on jäsenille ilmainen. Kortitusmaksu on 40 euroa, mikäli 
kurssilainen haluaa kortin. 

Petteri Keränen järjestää Nitrox –kurssin 12.4.2015 alkaen. Päätettin hyväksyä 
Petterin esittämä kurssin suunnitelma sekä budjetti. 

Jouni Herronen ja Tommi Salminen järjestävät Gas Blender –kurssin 18.4.2015 
alkaen. Päätettiin hyväksyä 9.3.2015 esitettu kurssin suunnitelma sekä budjetti. 

Päätettiin, että kevään ja kesän aikana järjestetään P3 –kurssi. Vastuuhenkilöstä 
päätetään myöhemmin. 

Keskusteltiin VaPePa kurssista ja siihen liittyvistä kuluista. Asia jätettiin pöydälle 
odottamaan koulutusvastaavan esitystä asiasta. 

Todettiin, että seuraava DAN kurssi järjestetään loppuvuodesta. Tämä sisältää 
DAN refresh –kurssitkin. 

Päätettin, että koulutusvastaava Ari Isola voi sopia EA-kurssin järjestämisestä 
Oulun Sukelluskeskuksen kanssa ja kurssia voidaan markkinoida seuran sisällä. 
Kurssilaiset maksavat kurssin suoraan Oulun Sukelluskeskukselle. Kurssin tulee 
täyttää Sukeltajaliiton vaatimukset. 

12. Tapahtumakalenteri 

Todettiin, että JääNalle 2015 pidetään suunnitellusti. Paikalle menee perjantai-
iltana 4-5 hengen valmisteluryhmä (majoittuen saunarakennukseen). 
Varsinainen sukellustoiminta tapahtuu lauantaina 

Kirjattiin tiedoksi, että Narvik Camping on lopettamassa toimintaansa ja 
Helatorstain leirin järjestäminen siellä ei todennäköisesti onnistu. Paikalla lienee 
majoittuneena sillanrakennusporukkaa. 
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Päätettiin, että Markku tarkistaa tilanteen Sollia Campingista Kirkkoniemestä 
sekä selvittelee Jounin kanssa mahdollisia muita majoituspaikkoja Narvikista. 
Ellei näistä löydy majoituspaikkaa, kolmantena vaihtoehtona on Tjeldsund. 
(Tjeldsund Hotell & Kro.) 

Keskusteltiin P1 –avovesisukellusten järjestämisestä. Vaihtoehdot ovat 
päväreissuina Haukiputaalla tai leirinä Saarijärven saunamajoituksessa. Jätettiin 
asia pöydälle odottamaan kurssivastaavan mielipidettä asiaan. 

Päätettiin, että kurssin jälki-ilmoittautunut voidaan ottaa kurssille jos Tomille 
sopii. Puuttuva teoriatunti järjestyy ja ehdokkaalla on uintitausta ja 
introsukellus takana. Näin ensimmäisen allaskerran väliin jääminen voidaan kiriä 
kiinni. 

Todettiin, että jos Helatorstain leiri on Kirkkoniemessä, kesän leirin 
potentiaaliset paikkavaihtoehdot ovat Narvik (Ballangen) tai Harstad. Päätettiin 
jättää päätös pöydälle odottamaan tietoa Helatorstain leirin kohteesta. 

Päätetiin järjestää Saattoporan leiri yhdistettynä P3 –kurssileirinä 18.-21.7.2015. 
Turo Tossavainen järjestää. 

Keskusteltiin Perämeren hylkyjen etsintäillassa esitetyistä asioista ja ideoista. 
Tavoitteena on pyrkiä järjestämään useamman viistokaikuluotainveneen 
yhteistapahtuma Marjaniemessä. Raahesta, Kemistä ja Torniosta olisi 
kiinnostuneita osallistumaan etsintään. Etsintäkohteena mm. eräs oletettu Oulu 
2:n uppoamispaikkavaihtoehto. 

13. Happiboosterin käyttölupa 

Päätettiin, että Turo tekee käyttöohjeen boosterille. 

Käyttölupa myönnetään Gas Blender  -kortitetuille ja käyttöopastuksen 
saaneille.  Aluksi käyttöopastuksia saa antaa Turo Tossavainen. Turo voi 
myöntää opastusoikeuksia päteväksi katsomilleen seuran kouluttajille ja muille 
jäsenille myöhemmin. 

Boosteria vuokrataan käyttöoikeudellisille jäsenille kuten ilmakompressoreita. 
(Pj:n tai vpj:n päätöksellä.) Boosterin vuokrahinnaksi päätettiin 5 euroa / 
käyttövuorokausi. 

14. Victorian Trossijäsenyys 

Päätetiin uudistaa Victorian Trossijäsenyys. Hintaluokka on noin 70 euroa/vuosi. 
Trossi kirjataan Markku Heiskarin nimiin. Seura maksaa jäsenyyden. 

15. Ilmoitusasiat 

Ei esilletulleita asioita. 

16. Muut esille tulevat asiat 

Päätettiin siirtää Tukes:n tehtävälista käsiteltäväksi 14.4.2015 kokouksessa. 
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17. Seuraavat johtokunnan kokoukset 

Ti 14.4. 17:30-19:00 
Ma 11.5. 17:30-19:00 
Ma 8.6. 17:30-19:00 
Ma 6.7. 17:30-19:00 
Ma 10.8. 17:30-19:00 
Ma 7.9. 17:30-19:00 
Ma 5.10. 17:30-19:00 Syyskokouksen valmistelu 
Ma 9.11. 17:30-19:00 
Ma 21.12. 17:30-19:00 Glögikokous uuden johtokunnan kanssa 

 

18. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:10. 

 
Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat: 
 
 
Oulussa ____.____.2015 
 
 
 
 
 

Jouni Herronen 
puheenjohtaja 

 Markku Heiskari 
sihteeri 

 


