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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 8/2010 

Aika: 20.10.2010 klo 17:30 
Paikka: Messipojantien kerhotila, Toppila 

Läsnä: Jouni Herronen, Petteri Keränen, Tommi Lydman, Tommi 

Salminen, Markus Riihimäki, Kaarina Jormalainen, Janni 

Hongell (johtokunnan ulkopuolelta) ja Sini Heino 

§ 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous avattiin 17:40 ja todettiin päätösvaltaiseksi. 

 

§ 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Siirrettiin edellisen kokouksen pöytäkirjan allekirjoitus seuraavaan 
kokoukseen. 

 

§ 3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin allaolevankaltaisena. 

 

§ 4. Syyskokousasiat 

 Läpikäytiin vuoden 2011 toimintakalenteri, talousarvio sekä uppopallobudjetti 
ja päätettiin esittää ne hyväksyttäväksi yleiskokoukselle. 

 

§ 5. Talousasiat 

Seuran taloudellinen tilanne on suhteellisen hyvä. 

 

§ 6. Tiedotusasiat 

Seuran www-sivut on siirretty uusille sivuille, mutta osa tiedoista on vanhoja, 
koska uusien sivujen alustana on käytetty vanhaa sivua edellisen 
vuodenvaihteen tienoilta. Vain Tommi S:lla on käyttäjätunnukset uusille 
sivuille. Tunnuksia olisi hyvä saada muillekin. 

Onko seuran sähköpostilistat mahdollista saada käyttäjien eli listoilla olevien 
editoitaviksi? 

 

§ 7. Avaimenhaltijat 

Jäsenistön puolelta on tullut toiveita avaimenhaltijalistan päivittämisestä. 
Kysellään sähköpostitse nykyisiltä avaimenhaltijoilta olisiko joku halukas 
luopumaan avaimesta (Jouni H. kyselee). Päivitetään avaimenhaltijalista 
talven aikana. 
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§ 8. Tapahtumakalenteri 

Selviteltiin pikkujoulujen tilannetta, saadaanko järjestettyä. Syksyn P1-kurssi 
on täynnä ja alkanut aikataulun mukaisesti. Seurasta ei lähde edustajaa Liiton 
syyskokoukseen (23.10.). 

§ 9. Koulutusasiat 

 P1-kurssi on käynnissä ja GasBlender-kurssia on kyselty. Nettiin olisi hyvä 
saada kouluttajille ilmoittautumislista kurssikoulutuksia varten. Kurssikalusto 
ei ole ihan kurssituksen vaatimalla tasolla, vaan pientä huoltoa kaivataan. 

 

§ 10. Ilmoitusasiat. 

 Haukiputaan montun tie oli katkaistu, koska maanomistaja luuli, että 
sukeltajat eivät enää käy montulla tänä syksynä. 

Ehdotuksia huomionosoituksista tai kunniakirjoista kannattaa esittää ennen 
pikkujouluja. 

 

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

 Liitosta on kyselty innokkuutta DAN-kouluttajakurssille. 

 

§ 12. 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. 

27.7.2010 Hälyttimen päätelaite talliin. Tommi Lydman Kesken. 
(melkein valmis) 

15.9.2010 Varastotilojen kysely uimahallilta 
kompressorille ja laitepaketeille. 

Juha Haapajärvi Tehty. 

20.10.2010 Kysely avaimenhaltijoille haluaisiko 
joku luopua avaimestaan. 

Jouni Herronen Uusi. 

 

 

§ 13. Seuraava kokous. 

Seuraava kokous ke 27.10. klo 17.00 messillä (ennen seuran syyskokousta). 

 

 

§ 14. Kokouksen päättäminen. 

Päätettiin kokous 19:46. 
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Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat: 

  

__________________________  __________________________ 

Oulussa ____.____._______ 


