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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 4/2010 

Aika: 14.05.2010 klo 20:35 
Paikka: Tjeldsundbrua Kro & Hotell, Norja 

Läsnä: Markku Heiskari, Jouni Herronen,Petteri Keränen, Kaarina 

Jormalainen, Tommi Salminen, Mika Kärki, Tommi Lydman ja 

Sini Heino 

§ 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous avattiin 20:35 ja todettiin päätösvaltaiseksi. 

 

§ 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Allekirjoitettiin edellisen johtokunnan kokouksen (3/2010) sekä seuran 
kevätkokouksen pöytäkirjat. 

 

§ 3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin allaolevankaltaisena. 

 

§ 4. IANTD-kurssit 

Tommi S. on suunnitellut pitävänsä IANTD:n kursseja Oulussa ja 
keskusteltiin mahdollisesta yhteistyöstä seuran kanssa esimerkiksi Messin 
luokkatilan käytöstä korvausta vastaan. 
 
Tässä yhteydessä keskusteltiin laajemmin siitä että saako seuran tiloja 
(Vesimessi) ja uimahallivuoroa käyttää seuran ulkopuolisten kurssien ja/tai 
seuran ulkopuolisen kouluttajan vetämien kurssien pitämiseen ja millä 
ehdoilla? 
 
Päätettiin että johtokunta harkitsee tilanteen kurssikohtaisesti ja myöntää 
luvan kurssin pitämiselle seuran tiloissa ja/tai hallivuorolla, kunhan tietyt 
reunaehdot täyttyvät: 
 
1) Kurssilla ei saa olla päällekkäisyyttä seuran omien kurssien kanssa ja 
seuralle on oltava kurssista etua, jotta messi/hallivuoro annetaan kurssin 
käyttöön (esim. seura ei tarjoa vastaavaa kurssia tai ei pysty kouluttamaan 
suurempaa kurssikokoa). 
 
2) Kurssin vetäjä sopii itse erikseen hallivuoroista sekä teoriatilan vuokrasta 
seuran ulkopuolisten kurssilaisten osalta. 
 
3) Kurssin järjestäminen ei aiheuta ongelmaa kaupungin (hallivuorot), 
verottajan tai messin omistajan näkökulmasta katsottuna. 
 
Kursseja saa mainostaa sähköpostilistalla, jos kurssitoiminta on seuran 
etujen mukaista (ks. ylläolevat reunaehdot) ja jos  
kurssi on suunnattu seuran jäsenille. 
 
Tommi S:n kurssien osalta päätettiin että kursseja saa mainostaa edellä 
mainittujen ehtojen mukaan sähköpostilistalla. Samoin Messin luokkatilaa voi 
käyttää kurssien teoriaosuuksien pitämiseen kunhan ne eivät mene 
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päällekkäin seuran toiminnan kanssa ja niistä sovitaan johtokunnan kanssa 
erikseen. Tällä hetkellä suunnitelluilla kursseilla ei tarvita hallivuoroja, joten 
kaupungin kanssa ei ole tarvetta keskustella niiden käytöstä. 
 
Korvaukseksi luokkatilan käytöstä seuran jäsenet saavat kurssihinnasta 10% 
alennuksen ja mahdollisten seuran ulkopuolisten kurssilaisten osalta 10% 
kurssihinnasta maksetaan seuran tilille. Markku tarkistaa, että järjestely sopii 
myös Messin omistajalle. 

  

§ 5. Kesän Norjanleiri 

 Pasi L. on luvannut soitella leirintäalueita läpi. Pasi saa valita leiripaikan sen 
mukaan mistä löytyy tilaa, leiri järjestetään viikolla 28 ja leirivastaavaa 
kysellään sähköpostilistalla, kunhan leiripaikka on varmistunut. Tommi S. 
ilmoittaa Pasille päätöksestä. 

 

§ 6. Juuson kouluttajakortin uusinta 

 Päätettiin uusia Juuson M2- ja NAUI-kouluttajakortit. Jos Juusolle sopii, 
uusitaan kortit tästä eteenpäin automaattisesti. 

 

§ 7. VTT-tilaisuus 26.5. 

Päätettiin, että Tommi S. ja Jukka P. edustavat seuraa tilaisuudessa ja 
esittelevät seuran toimintaa sekä sukellusharrastusta. 

 

§ 8. Hallivuorohakemuksen ja toiminta-avustushakemuksen tilanne 

 Hakemukset on tehty (hallivuorohakemus: Jouni H. ja Janni H., toiminta-
avustushakemus: Jouni H. ja Tommi S.) ja toimitettu perille määräaikaan 
mennessä. 

 

§ 9. Venerekisteri 

 Venerekisteristä tullut ilmoitus, että Victorian tiedot on tarkistettava ja 
 päivitettävä. Markku H. hoitaa asian. 

 

§ 10. Victorian vesillelasku 

 Esa Vuoppola on luvannut olla kipparina vesillelaskussa. 

 

§ 11. WWW-uudistuksen tilanne 

 Kapsin hallitukselta on tullut kysely uusitaanko OVM:n sopimus (haetaan 
yhteisöjäsenyyttä) vai erotaanko. Päätettiin siirtää seuran www-sivujen 
hostaus Markus Haatajalle, jos hinta pysyy 120%:n sisällä Kapsin 
yhteisöjäsenyyden hinnasta (120,-/vuosi). Markus on luvannut hoitaa www-
sivuja ensimmäisen vuoden ajan hintaan 100,-/vuosi. 
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§ 12. Nitrox-kompressorin käyttäminen paineilmatäyttöihin 

 Nitrox-kompressoria käytetään ensisijaisesti nitrox-täyttöihin. Jos esim. 
leiritilanne sitä kuitenkin vaatii, voidaan täyttää myös paineilmaa, jos ei häiritä 
nitrox-täyttöjä. Kompressorin käyttö on sallittu vain GB-koulutuksen saaneille, 
myös paineilmatäytöissä! 

 

§ 13. Filtterien tilaus kompressoreja varten 

 Päätettiin tilata suunnilleen samanlainen tilaus kuin edellisellä kerralla sekä 
imuilmafiltterit kaikkiin kompressoreihin. Pasi L. ja Mika K. hoitavat tilauksen. 

 

§ 14. GB- ja nitrox-kurssien budjettien hyväksyminen 

 Hyväksyttiin sähköpostitse tehty päätös kurssien budjeteista. 

 

§ 15. Kompressorin jakotukki 

 Mika K. tekee tarkemman esityksen sekä kustannusarvion, joka voidaan 
käsitellä seuraavissa kokouksissa. 

 

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

 Mm. Area on ollut kiinnostunut järjestämään halukkaille kimppareissun 
Egyptiin. 

 

§ 17. Puuhapisteet: 

Päivämäärä Kuvaus Vastuuhenkilö Tilanne 

13.3.2008 Messin lisätilan hyllytarvikkeiden ja 
ikkunan raudoitustarvikkeiden 
selvittely. 

Petteri Keränen Kesken. Petteri 
organisoi 
Messitalkoot. 

22.3.2010 Kompressorin jakotukki-projekti. Mika Kärki Kesken 

22.3.2010 Uimahallivuorohakemukset 
kaupungille 

Jouni Herronen Tehty 

22.3.2010 Kaupungin avustushakemukset  Tehty 

14.5.2010 Juuson kouluttajakorttien uusinta. Tommi Salminen Uusi 

14.5.2010 Victorian tietojen päivittäminen 
venerekisteriin. 

Markku Heiskari Uusi 

14.5.2010 Filtterien tilaus kompressoreihin. Pasi Lassila ja 
Mika Kärki 

Uusi 

14.5.2010 Vesimessin käyttö seuran 
ulkopuolisten kurssien 
teoriatunneilla, tarkistus omistajalta 

Markku Heiskari Uusi 
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§ 18. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään Vesimessillä 16.6. klo 18:00. 

 

§ 19. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous 22:05. 

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat: 

  

__________________________  __________________________ 

Oulussa ____.____._______ 

 


