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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 8/2012 

Aika: 04.06.2012 klo 18:00 
Paikka: Messipojantien kerhotila, Toppila 

Paikalla: Juhana Heino, Jouni Herronen, Matti Kajaus, Markus 

Riihimäki, Tommi Salminen, Sini Heino ja Kaarina 

Jormalainen (johtokunnan ulkopuolelta) 

 

§ 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous avattiin 18:07  ja todettiin päätösvaltaiseksi. 

 

§ 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Allekirjoitettiin johtokunnan kokouksen 7/2012 pöytäkirja ja siirrettiin 
kokouksen 4/2012 pöytäkirjan allekirjoitus seuraavaan kokoukseen. 

 

§ 3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin allaolevankaltaisena. 

 

§ 4. Talousasiat 

Tilillä on rahaa vajaa 8000,- euroa, vuodenvaihteessa oli noin 4000,- euroa. 
Jos syksyn peruskurssi saadaan täyteen ja kurssilaiset maksavat syksyllä, 
saadaan P1-kurssituloja noin 3000,- euroa. P3-kurssista on tulossa 960,- 
euroa. Kaupungin avustusta, jos se myönnetään seuralle, odotetaan noin 
1500,- euroa. Tiedossa olevien, pakollisten kulujen jälkeen loppuvuodesta 
tilillä olisi noin 4800,- euroa. Tähän summaan ei ole huomioitu esim. 
kompressorikuluja. 

 

§ 5. Kalustoasiat 

P1-kurssikäyttöön on ostettu 5 kpl Suunnon SK-7 kompasseja sekä 5 kpl 
Uwatecin bottom timer:ita (johtokunnan hyväksynnän mukaan). Kompasseja 
ja bottom timer:ita ei lainata/vuokrata muuhun toimintaan, vaan ne ovat 
ainoastaan P1-kurssin koulutuskäyttöön. 

Keskustelua vapaamman ilmahuollon mahdollistamisesta Vesimessillä 
jatketaan seuraavassa kokouksessa, koska tiedossa ei tällä hetkellä ole 
kulunvalvonnan todellisia kustannuksia. 

Torniolaisilla olisi edelleen tarjolla sukelluskello Haukiputaan montulle 
sijoitettavaksi. Sukelluskellon hankintaa ja kuljetusta ei kannata suunnitella 
ennen kuin kulkumahdollisuus montulle on selvillä. Marttala aikoo kuulemma 
tehdä portin itse ja OUSU on hankkinut lukollisen avainlaatikon, jonka 
kustannukset ovat 50,- euroa/OUSU, 50,- euroa/OVM ja 50,- euroa/palolaitos. 
Jouni selvittelee kuljetusmahdollisuutta sukelluskellolle. 
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Parikin henkilöä on kysellyt Maddea lainaan Norjaan (jäisi Norjaan lainaajan 
käyttöön heinäkuun leirin jälkeen). Maddea ei voi lainata, ellei pohjaa saada 
korjattua. Myös kärryssä on havaittu pieniä ongelmia (esim. laakerit). Matti K. 
lupasi katsella Madden pohjan korjausta, jotta vene saataisiin kuntoon 
Norjanleiriä varten. 

Victorialle olisi mahdollista saada lämmitys/tuuletuslaite helpottamaan mm. 
ikkunoiden huurtumisongelmaa. Markus Vihelä on lupaillut puuhata 
asennustyötä. Vanha tuuletin ottaa ilman ruumasta ja levittää samalla 
öljypisaroita ikkunoille. Uusi tuuletin ottaisi ilman ulkoa, jolloin tämä ongelma 
poistuisi. Uuden tuulettimen kustannusarvio on noin 500,- euroa. Päätettiin, 
että Victoriaan voi hommata ja asentaa uuden tuulettimen. 

Mikko Kalapuro on alustavasti lupaillut puuhailla Victorian peräkannen 
kunnostustöitä. Tarkoituksena olisi esimerkiksi rakentaa jonkinlainen kate 
peräkannen suojaksi sekä uusia muita rakenteita. Päätettiin, että peräkannen 
kunnostustöitä voi tehdä ja pyritään selvittämään rakenteiden sekä 
materiaalien hinta-arvio. 

Sähkökompressorin uusi suodatinkotelo, joka mahdollistaisi 300 bar:n täytöt 
maksaa noin 500,- euroa + postikulut. Kompressorien täyttöletkuihin on 
kaipailtu piiskavaijeria. 300 bar:n täyttöpäähän on toivottu adapteria, jossa 
olisi 250 bar:n varoventtiili, jolloin 232 bar:n pullot saisi täyteen. Mariner 250:n 
pohjasta on pusla irronnut sekä käynnistysnarun kanssa on edelleen 
ongelmia. Juhanalla olisi ehkä tiedossa paikka, mistä saisi suhteellisen 
edullisesti uuden koneiston käynnistysnarua varten. 250:n täyttöletkuihin olisi 
mahdollista saada samanlainen Y-haara kuin sähkökompressorissa on. 
Tällöin etuina olisi kahden pullon yhtäaikainen täyttö (pullot eivät kuumenisi 
niin paljon eikä kompressoria tarvitsisi sammuttaa pulloa vaihdettaessa). 
Päätettiin, että kysytään tarjous Y-haarasta, letkusta ja täyttöpäästä, tilataan 
sähkökompressoriin uusi suodatinkotelo ja selvitetään Mariner 250:n 
huoltotarve. Lisäksi päätettiin, että Nitroxin sekoituslaite huolletaan (käytetään 
mahdollisuuksien mukaan vanhoja osia sekä vaihdetaan kalibrointisäätölaite 
esimerkiksi ruuvimeisselillä toimivaksi). Piiskavaijereita harkitaan myöhemmin 
ja ylimääräinen adapteri 232 bar:n täyttöjen mahdollistamiseksi ei ole 
tarpeellinen (kompressorin oma varoventtiili on jo säädetty suhteellisen 
korkealle). 

 

§ 6. Uppopalloasiat 

Seuran uppopallolakit ovat huonossa kunnossa. Lakit ja korvasuojat olisi hyvä 
uusia. Ennen syksyä olisi hyvä hankkia ainakin muutamia lakkeja sekä 
ainakin 5 paria korvasuojia. Päätettiin, että uppopallovastaava voi hankkia 
lakit ja korvasuojat. Selvitellään mahdollisuutta hallivuoroon kesällä. 

 

§ 7. Koulutusasiat 

 P1-kurssit on pääosin pidetty. Yksi kurssilainen suoritti avovesiosuuden 
siirtopapereilla jo aiemmin, 2 kurssilaista siirsi avovesien suorittamista 
(lääkärintodistus) ja yksi kurssilainen halusi suorittaa avovedet myöhemmin. 

P3-kurssin teorioita on vielä muutaman kerran ja lisäksi muita harjoituksia. 

Juhana järjestää P2-kurssin, koska sitä on kyselty. 
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Markus lupaili, että hän voisi pitää Rescue Diver-kurssin teoriat elokuun 
lopulla. Juhana ja Markus sopivat yhdessä kurssien aikatauluista 
päällekkäisyyksien välttämiseksi. 

Uusien liivien (2 kpl, esim. koot S ja L) sekä uusien konsolien hankinta 
pidetään mielessä ja tarkistetaan syksymmällä seuran talouden tilanne. 

Nuori Suomi on myöntänyt seuralle norppatoimintaan 1500,- euron 
avustuksen. 

 

§ 8. Leirit 

 Kesäleiri järjestetään Norjassa Narvikissa 1.-6.7. Samuli Kaakinen on 
varannut majoituksen ja kerää ilmoittautumiset leirille. Päätettiin, että 
maksetaan kärryjen vetäjien sekä veneiden polttoainekulut. 

  

§ 9. Jäsenasiat 

 Uusia jäseniä: Raimo Huhtanen (TJ) 

 

§ 10. Ilmoitusasiat 

Kaupungin avustushakemusta pitäisi vielä  täydentää kouluttajalistalla. 

 

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

 Ei muita esille tulevia asioita.  

 

§ 12. Puuhapisteet: 

Päivämäärä Kuvaus Vastuuhenkilö Tilanne 

14.5.2012 Kaupungin avustushakemuksen 
täydentäminen kouluttajalistalla. 

Juhana Heino Tehty. 

 

§ 13. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään Vesimessillä maanantaina 9.7. klo 18:00. Sitä 
seuraava kokous pidetään Vesimessillä maanantaina 6.8 klo 18.00. 

 

§ 14. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous 19:33. 

 

 

 

 



 

PÖYTÄKIRJA 04.06.2012 

 

 

  

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat: 

  

__________________________  __________________________ 

 

Oulussa ____.____._______ 


