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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 2/2012 

Aika: 06.02.2012 klo 18:00 
Paikka: Messipojantien kerhotila, Toppila 

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

Heiskari, Matti Kajaus, Sini Heino ja Kaarina Jormalainen 

(johtokunnan ulkopuolelta) 

§ 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous avattiin 18:00   ja todettiin päätösvaltaiseksi. 

 

§ 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Allekirjoitettiin kokouksen 1/2012 pöytäkirja ja siirrettiin kokousten 7/2011 
sekä 14/2011 pöytäkirjojen allekirjoitus seuraavaan kokoukseen. 

 

§ 3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin allaolevankaltaisena. 

 

§ 4. Seuran toimihenkilöistä päättäminen vuodelle 2012 

 Vahvistettiin loput toimihenkilöt vuodelle 2012. 

Nuorisovastaava: Viivi Majava 
Kompressorit: Mika Kärki 
Victoria: Markus Riihimäki 
Ponttoonivene: Matti Kajaus 
VaPePa-yhteyshenkilö: Sakari Kaakinen 
Sukellustyövastaava: Arto Turkka 

 

§ 5. Tapahtumakalenteri 2012 

Tommi on ilmoittautunut Liiton infopäivään 3.3.2012. Muutkin halukkaat voivat 
johtokunnan puolesta mennä paikalle. Jos on innokkaita infopäivään 
osallistujia, voidaan Liitosta kysyä voiko paikalle mennä kuka tahansa seuran 
jäsen. Ilmoittautumiset Liiton nettisivujen kautta. 

Helatorstain 17.-20.5.2012 pidetään Narvikissa. Leirille lähtee iso Mariner 
(250), Nitrox Mariner sekä mahdollisesti toinen pienistä kompressoreista. 
Leirin kuluista korvataan seuran peräkärryjen vetokulut,  "Mustin" vetoauton 
polttoaineet sekä "Mustin" polttoaineet Narvikin leirin ajalta, Narvikin 
satamamaksu / sukelluslupa Narvikbuktan ja Ofotfjordenin alueella sekä 
mahdollisesti vapaaksi jäävät makuupaikat yhdestä mökistä sekä poissaolot  
lääkärintodistuksella. Leirin kalustomaksu laskutetaan etukäteen siten, että 
eräpäivään mennessä maksettu kalustomaksu vahvistaa osallistumisen 
leirille. Laskun eräpäivä on siis samalla viimeinen peruutuspäivä 
osallistumiselle. 

Päätettiin Norjan kalustomaksuksi 35,- jäseneltä ja 30,- seuran ulkopuoliselta. 
Seuran ulkopuoliset leirille osallistujat maksavat lisäksi pullotäyttömaksun. 

Markus on koonnut ehdotuksia kesäleirin kohteista. Laitetaan ehdotukset 
sähköpostilistalle ja kysellään mielipiteitä sekä järjestää leirille. 
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1) Ledang - Statland, Norja - hyvin positiivisia kokemuksia kesältä 2011 - 
erinomainen ihan vasta harrastuksen alottaneille ja erinomainen myös 
syvänmeren sukeltajille. 
2) Naeroy, Norja - hyvä leiri kesällä 2009, muuten hyvä, venematkat hiukan 
pitkiä. Aloittelijoille kohteet tuppaa olemaan liian haasteellisia. 
Ruotsi - Pohjanlahti: 
1) Bjuroklubb  Skellefteå - kivoja hylkykohteita, mahdollisuuksia vapaa  
sukellukseen - näkyvyys usein 7m luokkaa. Ponttooniveneen toimintasäteellä 
n. 6-10 tunnettua mielekästä hylkykohdetta. Pari isompaa hylkyä (Syria ja 
Robur) kauempana merellä, joka vaatisi isomman aluksen 
sukellustoimintaan. 
Suomenlahti ja sen hylyt: 
1) Orbiit-reissu http://www.orbiit.net/ - porukan mukaan sovittavat ylkykohteet 
2) Utö http://www.uto.fi/ leiripaikkana - saarelle kulkee lautta m/s Aspö, joka 
ottaa kyytiin tavarat ja ponttooniveneen sekä kompurat, kun sopii. Saaren 
lähistöllä on paljon leirimahdollisuuksia. mm. teekkarien sukellusseura PSK 
Kupla järjestää vuosittain kesäleirin täällä. 

Hossa ja/tai Manamansalo: Sini järjestelee 

Nappulaleiri: Saari-Varjakka? pääsee veneellä tai lossilla, rantasauna, 
Markus ja Viivi järkkäilevät 

 

§ 6. Kalustoasiat 

Peräkärryyn voidaan ostaa talvirenkaat, jos kustannukset eivät nouse 
arvioitua (noin 200 €) korkeammiksi. Samalla huolletaan kärryn pyörien 
laakerit sekä valot. 

Kompressorihuollossa on ollut ennakoimattomia viivästyksiä varaosien  
toimittajaksi valitun Mavotecin puolelta. Yksi väärin Bauerin Mavotecille 
toimitettama osa on toimitettu takaisin pikimmiten. Korvaavan oikean  
osan tulemista odotetaan. Uusia kustannuksia ovat kampiakselin laakerit 
(84,49 € ja 76,16 €) ja vaihto kiertokankeen (107.22 €) yhteensä 267,87 €. 

Esa V. haluaisi vuokrata Madden. Päätettiin, että voidaan vuokrata Madde 
Esalle sukelluskäyttöön. 

Ostetaan Erkki V:lta kaksi M-kokoista takkiliiviä (à 50 €) varaliiveiksi 
koulutuskalustoon. 

 

§ 7. Jäsenmaksut 2012 

 Jäsenmaksulaskut on postitettu postita.fi-palvelun kautta perjantaina (3.2.). 
Laskut pitäisi tupsahtaa jäsenten postilaatikoihin alkuviikosta. 

 

§ 8. Taloustilanne 

Käsiteltiin ehdotukset vuoden 2011 tilinpäätökseksi (tuloslaskelma ja tase 
erittelyineen vuoden lopussa). Toimintakertomus jäi käsittelemättä. Päätettiin 
esittää tilinpäätös toiminnan tarkastajille ja sen jälkeen kevään 2012 
yleiskokoukselle hyväksyttäväksi. 

 

 

 

https://posti.suomi24.fi/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=suomi24.fi&u=dytiscus&url=1106938434
https://posti.suomi24.fi/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=suomi24.fi&u=dytiscus&url=-1571491867
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§ 9. Koulutusasiat. 

Liiton kortituslomakkeiden on hinta noussut. Uusi hinta on 38,-/kpl. Päätettiin 
nostaa kortitusmaksu 40,- euroon, jos hintamuutos pätee. 

Päätettiin, että varastohyllyjen lahjoittajalle voidaan järjestää introsukellus. 

Antti on päivittänyt allaskortit. Korteista tulee A5-kokoisia. Kortit pitää vielä 
laminoida. 

Tommi järjestelee kouluttajapalaveria ja laittaa kutsun kouluttajille, kun sopiva 
päivä on selvinnyt. 

 

§ 10. Uppopalloasiat 

 Uppopalloturnauksesta Torniossa 21.1.2012, koitui kustannuksia 60,50 €. 
Päätettiin, että voidaan maksaa kulut. 

Uppopallokorien päivitys/huoltokustannukset (arvio n. 200 €) voidaan 
maksaan. Tarkistetaan uppopallomomentin rahatilanne. 

 

§ 11. Tiedotusasiat 

 Kaikki seuran sähköpostilistat olisi hyvä saada päivitettyä sellaisiksi, että 
niihin voisi liittyä ja erota itse sekä tarvittaessa vaihtaa sähköpostiosoitteen. 
Pyydetään Markus H. seuraavaan kokoukseen keskustelemaan 
vaihtoehdoista. 

 

§ 12. Uudet jäsenet 

Uusia liittyjiä: Emmi Siivola (UJ), Maria Kanerva (TJ). 

 

§ 13. Ilmoitusasiat 

Ei ilmoitusasioita. 

 

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

 Päätettiin maksaa vuoden 2011 arvioidun sähkönkulutuksen (160+ kWh) 
mukainen sähkömaksu vuokranantajalle, kuten aikaisemminkin. 
Tämänhetkisellä arvioidulla sähkön hinnalla maksetaan siis 20 euroa.  

 

§ 15. Puuhapisteet: 

Päivämäärä Kuvaus Vastuuhenkilö Tilanne 

12.12.2011 Koulutuskalustoinventaari. Juhana Heino Tehty. 

06.02.2012 Laitteiden sarjanumerojen päivitys 
kalustolistaan. 

Juhana Heino Uusi. 
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§ 16. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään Vesimessillä maanantaina 5.3. klo 18:00. Sitä 
seuraava kokous pidetään Vesimessillä maanantaina 26.3. klo 17:30. 

 

§ 17. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous 19:54. 

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat: 

  

__________________________  __________________________ 

 

Oulussa ____.____._______ 


