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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 

Aika: 4.6.2003 klo 18:00 

Paikka: Vesimylly, Toppila 

Paikalla: Markku Heiskari, Tiina Ervelius, Tapani Kemppainen, 

Esa Vuoppola, Tommi Salminen, Marjo Rusanen, Tuula Kangas-

Saarela (vj) sekä asiantuntijana Juuso Mettälä 

(koulutusvastaava) 

1. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 

Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. 

2. Edellisen kokouksen (15.5.2003) pöytäkirjan hyväksyminen 

Kokous hyväksyi edellisen pöytäkirjan sellaisenaan.  

3. Koulutusasiat 

 P1 –kurssien järjestäminen jatkossa: Juusolla on tarkoitus siirtyä 
sivummalle ja kouluttaa jotain muuta kouluttajaa tilalleen 

 Tehtiin periaatepäätös muutamien henkilöiden lähettämisestä 
gasblender –kurssille. Halukkuutta kysellään kesäkuun Vesipostissa. 
Päätös lähtijöistä tehdään myöhemmin. Tehtiin periaatepäätös 
Juuson lähettämisestä gasblender-kurssille 

 Juuso Mettälän lähettämisestä seuraavalle NAUI-kurssille, joka antaa 
pätevyyden Nitrox-, P3- ja NAUI-kortituksiin, tehtiin periaatepäätös.  

4. 151-puheluerittelyn käyttäminen seuran puheluissa 

Maksetaan kursseihin ja seuran tapahtumien järjestelyihin liittyvät puhelut 
vastuuhenkilöille. Tämä toteutetaan 151-puheluerittelyn avulla, 
kohtuullisuuden rajoissa henkilöille jotka järjestävät seuran koulutuksia ja 
muita tapahtumia. 

5. Sukellusluokkien syvyysrajojen valvominen 

Seuran virallinen kanta on, että syvyysrajoja ei ylitetä ja muutenkin 
noudatetaan suoritettujen sukellusluokkien lupia. Samoin noudatetaan 
muitakin SUSL:n turvaohjeita. Kurssille tullessa sukelluksia, joissa on törkeitä 
syvyysrajojen ylittämisiä, ei lasketa tehtyjen sukellusten määrään mukaan.  

6. Victorian vesipumppu 

Uusi pumppu on tilattu ja se maksaa 370 €. Victoriaan on rakennettu 
kaksiakkujärjestelmä, joka sallii sähkölaitteiden käytön ankkurissa vaikka 
kone ei käykään. Esa antoi johtokunnalle siitä pikakoulutusta. 

7. Saatavien toteaminen ja kuluvertailu suhteessa talousarvioon 

Ei ollut ajantasalla. 
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8. Vesimyllyn torstaitapaamisten päivystyslista 

Mika Hiltuselle annetaan Vesimyllyn avain, samoin Jari Valviolle. Jos Jukka 
Rauman ei halua pitää avainta se voidaan luovuttaa Pasi Lassilalle. Liitteenä 
päivystysvuorot Vesimyllyllä. 

9. Todetaan argon – täyttömahdollisuuden tilanne 

Argonpullot on, whippiä ei, muut osat ovat hankinnassa. 

10.Muoviveneen hankinta 

Päätettiin, että Esa ja Tapani hankkivat Kärkkäisellä messutarjousveneen 
(hinta 1664€) seuralle. Se sopii nykyiseen moottoriin. Hankitaan sille joko 
jarrullinen peräkärry tai traileri.  

11.Vakuutusturvan tarkistaminen 

Koneet ja kalusto (poislukien veneet) vakuutettu 25 000€ arvosta. Esa miettii 
riittääkö kyseinen hinta. Victoria ja kumivene (Mercury moottori) vakuutettu 
venevakuutuksella. Kumivene vaihdetaan uuteen veneeseen 
vakuutukseessa. Peräkärryn vakuutusturva tarkistetaan. Tapani varmistaa, 
että peräkärryssä on riittävät vakuutukset. 

12.Ilmoitusasiat 

Kaupungin avustukset ovat tulleet. OVM:t saivat 1244,09 euroa.  

Norjassa havaittiin sähkökompressorin olevan rikki. Esa on tilannut tarvittavat 
osat siihen. 

13.Muut esilletulevat asiat (<1 minuutti) 

Iin Röyttään on keskiviikkona 18.6.2003 klo 16alkaen tarkoitus mennä 
sukeltamaan Röytän sataman laiturien ankkuroinnit läpi ja tarvittaessa 
vaihtaa joitain kettinkejä. Paukku tulee mukaan, koska tämä katsotaan 
vedenalaiseksi rakentamiseksi ja siihen pitää olla lupakirja. 
Halukkaat voivat ilmoittautua Markulle.  

Seuran haalarien myyntihinta on 40 euroa kappale. 

Seuraava kokous Vesimyllyllä 25.6. klo 18.00. 

 
Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat 

 

 

Oulussa___.___.2003 

 

 

 

Markku Heiskari, puheenjohtaja  Tiina Ervelius, sihteeri 
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Avainpäivystäjävuorot Vesimyllyllä kesällä 2003: 

 

 

5.6. Juuso Mettälä 

12.6 Markku Heiskari 

19.6. Juuso Mettälä 

26.6. Jukka Pelttari 

3.7. Tapani Kemppainen 

10.7. Jari Valvio 

17.7. Kompressorit Norjassa 

24.7. Mika Hiltunen 

31.7. Esa Vuoppola 

7.8. Tommi Salminen 

14.8. Jari Valvio 

21.8. Jukka Rauman 

28.8. Mika Hiltunen 

 

 

 


