
 
 

 

PÖYTÄKIRJA 

 

 

Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous nro 2/02 31.1.2002 Vesiperällä Oulussa. 

 

Läsnä: Markku Heiskari (pj), Esa Vuoppola, Tiina Ervelius, Tapani Kemppainen, 

Tuula Kangas-Saarela, Lauri Pirttiaho, Liisa Törmäkangas (siht.) ja 

johtokunnan ulkopuolelta Eija Hurme  

 

 

Käsitellyt asiat: 

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

2. Lisättiin kokouksen esityslistaan kohta 4: ”Kirjanpitotietokoneen hankinta” ja 

hyväksyttiin esityslista muilta osin. 

3. Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin kahden edellisen kokouksen (14/01 ja 1/02) 

pöytäkirjat. 

4. Tapani Kemppainen kertoi seuran hallitseman kannettavan tietokoneen olevan 

rikki, mikä estää mm. kirjanpidon. Päätettiin hankkia seuralle uusi kone, 

mahdollisuuksien mukaan kannettava ja hinnaltaan noin 600 €. 

5. Keskusteltiin riitävästä O2-pitoisuudesta, jota rakenteilla olevan nitrox-

täyttölaitteiston pitäisi tuottaa. 32 % seoksen arveltiin riitävän, ja todettiin 

valmistukseen tarvitavan virtaussäätimen saatavan mahdollisesti lahjoituksena. 

Heikki Teppo ja Markku Heiskari selvittävät asiaa edelleen. 

6. Taloudenhoitajan tilannekatsauksessa alustavan laskennan mukaan vuoden 2001 

budjetin toteutuma on ylijäämäinen, mutta kirjanpito on vielä osittain kesken. 

Tarkempaa tietoa seuraavassa kokouksessa. 

7. Vuoden 2002 tilannekatsauksia ei ole vielä saatavilla. 

8. Kevään uimahallivuoroihin on saatu lisäys maanantai-illaksi Raksilan halliin klo 

20.00-21.30. Lisäksi päätettiin tiedustella mahdollisuutta saada hallivuoroja 

tietyille lauantai-illoille klo 19.00-21.00 mm. P2-kurssia varten. 

9. Siirrettiin keskustelu sukelluspäiväkirjojen painamisesta ja myynnistä seuraavaan 

kokoukseen. 

10. Jatkettiin keskustelua Oulun Meripelastusseuran tekemästä ehdotuksesta järjestää 

yhteistä toimintaa jatkossa. Yhteistyö sai jälleen myönteistä kiinnostusta osakseen, 

ja päätettiin suunitella mm. yhteistä veneretkeä keväälle sekä introsukelluksen 

järjestämistä meripelastajille. Tiina Ervelius ja Kalle Rissanen ovat edelleen 

yhdyshenkilöinä asian tiimoilta. 

11. Eija Hurme ja Juuso Mettälä ovat tutustuneet seuran 25-vuotisjuhlia varten 

tarjottuihin tilavaihtoehtoihin, ja Eija esitteli Ramadan, kylpylä-hotelli Edenin 

sekä Radisson SAS -hotellin tilat sekä hintatarjoikset. Päädyttiin pitämään  
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parhaina Edenin tiloja ja kokonaisuutta, ja koska hinnoissa ei ollut suuria eroja, se 

valittiin juhlapaikaksi. 

12. Päätettiin lähettää Torniossa 21.-24.2.2002 pidettävälle M1-kurssille Tiina 

Ervelius, Tommi Salminen ja Matti Vuolteenaho. 

13. Ilmoitusasiat 

P1-kurssi alkaa sunnuntaina 3.2. Myös kevään P2-kurssin aikataulu on sovittu 

ja se on saatavissa netistä seuran sivuilta. 

Kevään Jäänalle-sukellusleirille on varattu Rokuanhovilta 4:n hengen mökkejä 

4 kpl. Ilmoittautumisia vastaanottaa Markku Heiskari. 

14. META 

Tarkistettiin kevään kaivosleirin ajankohta, joka on siis 24.-26.5. 

Käytiin läpi seuraavaan Vesipostiin tulevat asiat. Aineiston on oltava Latella 

lauantaina 2.2. mennesä, jolloin Posti saadaan painoon tiistaina 5.2. ja saapuu 

jäenille viikon 7 alussa. 

15. Johtokunnan seuraava kokous pidetään 28.2. klo 18.00 Vesiperällä. 

16. Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 

 

Tämän pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat: 

 

Oulussa___.___.2002 

 

 

 

 ____________________  ____________________ 

 Markku Heiskari    

puheenjohtaja     johtokunnan jäsen 

 

 

 

 


