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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous nro 6/2002 13.5.2002 Vesiperällä Oulussa 

Läsnä: Markku Heiskari(pj), Esa Vuoppola (siht.), Tapani Kemppainen, 

Juuso Mettälä, Heikki Teppo 

Käsitellyt asiat: 

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

2. Hyväksyttiin esityslista. 

3. Hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjoja. 

4. Nitrox-laitteisto toimii, käyttölupa on toistaiseksi E. Vuoppolalla ja M. 

Heiskarilla, jotka laativat ohjeet täytölle.  

Keskusteltiin seuran nitrox-politiikasta, keskittämällä hapen hankinta seuran 

kautta saataisiin alennusta hinnasta. Tapani Härö on sopinut hintoja Woikosken 

kanssa. Päätettiin seuran kustantavan hapet toistaiseksi. Päätettiin myös, ettei 

nitroksia sekoiteta seuran ulkopuolisille ja että nitrox-täytöillä on etusija Bauer 

Oceanus-kompressorille esim. leireillä (muita kompressoreita ei saa käyttää 

sekoitukseen). 

5. Päätettiin PJ:n esityksen mukaan pitää nitrox-kurssi Jukka Ilosen tekemän 

aikataulun mukaan kesä-heinäkuussa 2002, kurssin hinta 70 EUR/hlö. J. Iloselle 

maksetaan esitetyn laskun mukaan. 

6. Talouskatsauksessa todettiin 1. Vuosineljänneksen toteutuma 1885EUR, budjetti 

1310EUR. Seuralla todettiin olevan saatavia edellisen syksyn Paakkilan leiristä 

sekä J. Valvion täytöistä.  

7. Päätettiin ottaa kaksi pankkikorttia seuran uudelle pankkitilille (tilino. OP 574136 

– 2247954), korttien haltijoita tulevat olemaan Tapani Kemppainen ja Markku 

Heiskari. 

8. Keskusteltiin seuran painamasta sukelluspäiväkirjasta, kansikuvaksi sovittiin 

valokuva Telmasta, myös muita pieniä muutoksia ehdotetttiin. Päätettiin tilata 

seuran vanhalla, ”uivalla” logolla brodeerattuja T-paitoja (50 kpl á 13EUR), 

college-paitoja (5 kpl á 41EUR), lippiksiä (40 kpl á 10EUR). Päätettiin 

modofioida seuran virallista logoa tarranpainatusta varten. 

9. Päätettiin PJ:n esityksen mukaan hankkia meri-VHF-radio Victoriaan sekä maksaa 

3 – 4 veneenkuljettajalle radiotutkinnon tutkintomaksu ( n.40EUR ) 

10. Norjan leirille on ilmoittautuneita 6 mökkiin, T. Kemppainen varaa. Mökit 15.5. 

11. Päätettin hankkia seuran kustannuksella väliköysitarvikkeita avovesileireille, jotta 

halukkaat saavat tehdä itselleen väliköyden (JMe). 

12. Päätettiin, että seura maksaa aktiivisten kouluttajien kouluttajakorttien uusinnat. 

Aktiivisuuden määrittelee johtokunta. 

13. Seura maksaa J. Mettälän tilaamat lääkärintodistuslomakkeet 
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14. J. Haapajärvi tiedusteli mahdollisuutta käyttää seuran venepaikkaan (kuulemma) 

kuuluvaa jollapaikkaa oman kumiveneensä parkkeeraukseen. Päätettiin ottaa 

selvää, onko Telakkasäätiöllä jotain sitä vastaan. 

15. Ilmoitusasiat: 

 E. Vuoppola vetää seuran peräkärryn ja kompressorit Paakkilaan 17. – 19. 5. 

16. Muut esille tulevat asiat: 

 Päätettiin ostaa seuralle muurinpohjapannu & rengaspoltin 

 Päätettiin vaihtaa seuran nestekaasupullo kevyempään uudella, painettavalla 

paineenalentajalla 

17. Seuraava kokous pidetään 12. 6. 2002 klo 18 Vesiperällä 

 

Tämän pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat: 

 

Oulussa___.___.2002 

 

 ____________________  ____________________ 

 Markku Heiskari    

puheenjohtaja     johtokunnan jäsen 


