
 
 

 

PÖYTÄKIRJA 

 

 

Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous nro 1/02 15.1.2002 Vesiperällä. 

 

Läsnä: Markku Heiskari (pj), Esa Vuoppola, Tiina Ervelius, Juuso Mettälä, 

Tuula Kangas-Saarela ja Liisa Törmäkangas (siht.) 

 

 

Käsitellyt asiat: 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

2. Hyväksyttiin kokouksen esityslista. 

3. Valittiin johtokunnan sihteeriksi Liisa Törmäkangas. 

4. Johtokunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Esa Vuoppola. 

5. Taloudenhoitajaksi kaudelle 2002 valittiin Tapani Kemppainen. 

6. Jäsenrekisteriä vuonna 2002 pitää Lauri Pirttiaho. 

7. Valtuutettiin jäsenrekisterin pitäjä hyväksymään uudet jäsenet seuraan kun 

jäsenmaksu on maksettu. 

8. Valtuutettiin Esa Vuoppola ja Markku Heiskari toimimaan edellisen kokouksen 

(20.12.2001) pöytäkirjantarkastajina ja allekirjoittajina. 

9. Taloudenhoitaja oli estynyt tulemasta paikalle, joten vuoden 2001 tilannekatsaus 

siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 

10. Kevään 2002 hallivuorot ovat vielä Raksilan hallin osalta avoinna. 

Liikuntalautakunta käsittelee ehdotuksemme vuoroista seuraavassa 

kokouksessaan. Raatin uimahallin sunnuntai-illan vuoroon on saatu 30 minuuttia 

lisäaikaa P1-kurssin aikatauluja helpottamaan, joten hallista on nyt poistuttava 

ehdottomasti viimeistään 21.45. 

11. Päätettiin valmistaa seuraavaan kokoukseen mallikappaleita sukelluspäiväkirjojen 

sivuista ja selvittää lopullinen hinta. Painatuspäätös siirrettiin niinikään 

seuraavaan kokoukseen. 

12. Kevään ensimäinen P1-kurssi alkaa 3.2. Kurssille on tulossa 10 henkilöä ja 

kurssin hinnaksi vahvistettiin 400 €. Hyväksyttiin kurssille esitetty budjetti (liite 

1). Mikäli resursseja riittää, järjestetään keväämmällä vielä toinen kurssi. Mikäli 

kurssilainen saa allas- ja avovesikoulutuksen muuta kautta, päätettiin 

kurssimaksuksi 310 €, mikä pitää sisällään liittymismaksun, jäsenmaksun, 

koulutuspaketin ja P1-kortin. 
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Keväällä järjestetään myös P2-kurssi, jonka vetää Juha Haapajärvi. Seuraava P3-

kurssi pidettänee loppukesästä. 

Nitrox-sukeltajakurssi pyritään myös järjestämään kevään tai kesän aikana kunhan 

edellytykset laitteiston puolesta ovat kunnossa. 

13. Isojen kompressorien ilma-analyysien tulokset ovat saapuneet. Kompressorien 

tuottama ilma on kokonaisuudessaan määräykset täyttävää, useimmat arvot jopa 

erittäin hyviä. 

14. Keskusteltiin meripelastusseuran ehdottamasta yhteistyömahdollisuudesta 

vuokrata heidän veneitään merellä tehtäville sukelluksille. Tiina Ervelius ja Kalle 

Rissanen selvittävät tarkemmin vuokrahintoja ja käytännön toteutusta. 

15. Oulun Vesimiesten 25-vuotisjuhlia varten on saatu tarjous kolmesta eri hotellista, 

Edenistä, Ramadasta ja Radissos SAS hotellista. Juuso Mettälä ja Eija Hurme 

jatkavat asian selvittämistä. Johtokunta käsittelee juhlien bubjetin myöhemmässä 

kokouksessaan. 

16. Nitrox-täyttölaitteistoon on tilattu aikaisemman päätöksen mukaan 

happianalysaattori (1600 mk). Vakiovirtaussäätimen hankinta on vielä avoinna. 

Heikki Teppo ja Markku Heiskari jatkavat asian selvittelyä. 

17. Päätettiin pitää operaatio Jäänalle 2002 Jaakonjärvellä Rokuanhovin rannalla. 

Vaulujärven NMKY:n maja on tuolloin remontissa. Markku Heiskari hoitaa asiaa. 

18. Käytiin läpi tapahtumakalenterin ensimmäiseen vuosipuoliskuoon laitettavat asiat. 

P1-kurssi alkaa 3.2. (Juuso Mettälä), Norjan leirin suunnittelukokous on 14.2., 

Operaatio Jäänalle Jaakonjärvellä 13.-14.4. (Markku Heiskari), kevään Norjan 

leiri Kirkkoniemeen 9.-12.5. (Esa Vuoppola, Markku Heiskari), kevään kaivosleiri 

17.-19.5. (vastuuhenkilö avoin), Kevätleiri 7.-9.6. (Juuso Mettälä), mahdollisesti 

toinen koulutusleiri 31.5.-2.6., monttusukellus kurssilaisille Haukiputaalla 15.6. 

19. Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään 19.3.2002 klo 18.00 myöhemmin 

selviävässä paikassa. Kevätkokous kutsutaan koolle Vesipostissa, joka lähetetään 

jäsenille helmikuun alussa. 

20. Päätettiin hankkia seuralle oma moottorisaha avannon tekoa varten. Valtuutettiin 

Esa Vuoppola ja Markku Heiskari päättämään kahdesta eri vaihtoehdosta (Stihl 

066/088, 90 cm:n laipalla) tutustuttuaan paremmin koneiden ominaisuuksiin. 

21. Ilmoitusasiat 

S1-kurssi alkaa 24.2.2002, kurssin hinta on 85 € (505 mk). 
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22. META 

Jenna Huusko on lähdössä Nuori Suomi –ohjaajakurssille. 

20.1. järjestetään uintivuorolla introsukellustapahtuma (10 hlöä) johon 

tarvitaan lisää koulutusapua. 

23. Johtokunnan seuraava kokous pidetään 31.1. klo 18.00 Vesiperällä. 

24. Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 

 

Tämän pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat: 

 

Oulussa___.___.2002 

 

 

 

 ____________________  ____________________ 

 Markku Heiskari    

puheenjohtaja     johtokunnan jäsen 

 

 

 


