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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 9/2012 

Aika: 06.08.2012 klo 18:00 
Paikka: Messipojantien kerhotila, Toppila 

Paikalla: Juhana Heino, Jouni Herronen, Markus Riihimäki, Tommi 

Salminen, Matti Kajaus ja Sini Heino 

 

§ 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous avattiin 18:05 ja todettiin päätösvaltaiseksi. 

 

§ 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Kokouksen 8/2012 pöytäkirja allekirjoitettiin 9.7.2012. Allekirjoitettiin 
kokouksen 4/2012 pöytäkirja. 

 

§ 3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin allaolevankaltaisena. 

 

§ 4. Talousasiat 

Taloustilanne suht ok. Normikulut kestetään sekä ehkä jotain pientä 
ylimääräistä. Isot hankinnat siirrettävä. 

 

§ 5. Kalustoasiat 

Seuran taloudellinen tilanne ei tällä hetkellä salli sähköisen kulunvalvonnan 
hankkimista messille. Kevyen väliseinän voisi puuhailla kuitenkin valmiiksi 
(Henri M. lupaillut autella). Selvitettävää vielä mm. lopulliset 
kokonaiskustannukset sekä miten ”valvonta” suoritetaan. 

Nitrox-kompressorin sekoituspönttö on ”levällään” messillä. Kompura pitäisi 
saada taas seoskäyttökuntoon, jotta mm. Blender-kurssit olisivat mahdollisia. 

Torniolaisten sukelluskello olisi edelleen tarjolla Haukiputaan montulle. Kulku 
montulle on kuitenkin saatava luotettavasti järjestettyä ennen kuin kannattaa 
selvitellä enempää sukelluskellon siirtämistä. 

   

§ 6. Uppopalloasiat 

Hallivuorot näyttävät huonolta. Selvitellään eikö saataisi arki-ilalle 
uppopallovuoroa. 

 

§ 7. Koulutusasiat 

Tomi V. on luvannut pitää syksyn P1-kurssin ja Jouni selvittelee voisiko vetää 
kevään kurssia. 
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Yhdellä P2-kurssilaisella on jo kortti, joten kurssimaksusta voidaan vähentää 
kortitusmaksu. P2-kurssimaksu ei sisällä välineiden käyttöä, joten jos 
kurssilaisella ei ole omia laitteita, tulee seuran laitteista maksaa normaali 
hinnaston mukainen maksu laina-ajalta. 

Syksyn P1-kurssin yhteydessä voisi ehkä pitää oppipoikamenetelmällä 
Lähikouluttajakurssin. 

Markus R. pitää RD-kurssin luennot ennen syysleiriä ja sukellukset joko 
ennen leiriä tai syysleirillä. 

 Viivi on suositellut Dina Saukkoa norppakouluttajakurssille. Kurssin hinta on 
noin 350-500 euroa. Anne V. on menossa samalle kurssille. Dina pysyy 
todennäköisesti toiminnassa mukana (nuorempia sisaruksia norpissa 
mukana), joten Dina voi lähteä kurssille mukaan. 

 

§ 8. Leirit 

 Päätettiin, että Hossan ja Raajärven leirikuluista korvataan peräkärryn 
vetoauton polttoainekulut, seuran kompressorien polttoainekulut, mahdolliset 
tyhjät mökkipaikat (paitsi pienellä porukalla koko mökin varanneiden mökeistä 
tai jos mökkiä ei saada täyteen majoitusta järjestelemällä) sekä peruutukset 
(lääkärintodistuksella), ellei tilalle saada ketään. Hossaan lähtee 
sähkökompressori ja Mariner 250, jos ovat käyttökunnossa. 

Päätettiin samat kulukorvaukset myös Samulin järjestämästä kesän Narvikin 
leiristä. 

Norjan mahdollisesta talvileiristä voi keskustella seuran sähköpostilistalla. 

 

§ 9. Jäsenasiat 

 Uusia jäseniä: Tomi Taka-Eilola ? (TJ), Jari Itkonen (TJ), Juha Matikainen 
(TJ), Kari Itälahti (TJ), Rosa Itälahti (TJ) 

 

§ 10. Ilmoitusasiat 

Ei ilmoitusasioita. 

 

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

 Vauhkosen Ekiltä voisi olla materiaalien hinnalla myytävänä isompi 
ponttoonivene. Matti K. kyselee Ekiltä asiasta.  

 

§ 12. Puuhapisteet: 

Päivämäärä Kuvaus Vastuuhenkilö Tilanne 

6.8.2012 Venekysely Ekiltä. Matti Kajaus Uusi. 
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§ 13. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään Vesimessillä maanantaina 3.9. klo 18:00. Sitä 
seuraava kokous pidetään Vesimessillä maanantaina 8.10. klo 17.30 ennen 
syyskokousta. Seuran syyskokous pidetään Vesimessillä maanantaina 8.10. 
klo 18:30. 

 

§ 14. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous 19:05. 

 

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat: 

  

__________________________  __________________________ 

 

Oulussa ____.____._______ 


