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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 2/2013 

Aika: 11.02.2013 klo 18:00 
Paikka: Messipojantien kerhotila, Toppila 

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

Kaakinen ja Sini Heino sekä johtokunnan ulkopuolelta 

Kaarina Jormalainen 

§ 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous avattiin 18:02 ja todettiin päätösvaltaiseksi. 

 

§ 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Allekirjoitettiin johtokunnan kokouksen 1/2013 pöytäkirja. 

 

§ 3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin allaolevankaltaisena. 

 

§ 4. Talousasiat 

Käytiin läpi tilinpäätösasiat kevätkokousta varten. Tuotoissa eroja oli nitrox-
kurssissa (ei pidetty) ja norppatoiminnassa (ei kortituksia) sekä P1-kurssissa. 
P1-kurssin kuluissa oli myös eroja (maksujen ajoittuminen). 
Uppopallokuluissa on ylitetty budjetti, koska mm. uppopallon turnauskulut 
olivat huomattavasti odotettua isommat. Vuokrat ovat nousseet budjetin yli ja 
kompressoria on huollettu budjettia suuremmalla summalla, kuten oli lupa 
tehdä. Jäsenmaksuja on saatu budjetoitua enemmän. Seuratuotteiden 
myynnistä ja sukellustöistä on tullut ihan mukavasti tuloja. Myös laitepaketti-
vuokria oli ihan mukavasti. Poistojen jälkeen tulos on hieman miinuksella. 
Tilillä on suurin piirtein saman verran rahaa kuin edellisenä keväänä. 

Muutama lasku on tullut: oven sähkölukosta 2467,61, kulkulätkät 15 kpl 65,25 
ja pistorasian asennuksesta 131,24. Lisäksi on tullut vesilasku 36,76. 

 

§ 5. Seuran toimihenkilöistä päättäminen vuodelle 2013 

  Maksuliikenne: Kaarina Jormalainen 
Kirjanpito: Kaarina Jormalainen 
Koulutusvastaava:  
VaPePa-yhteyshenkilö: Matti Karppinen 
Turvallisuusvastaava: Markus Riihimäki 
Sukellustyövastaava: Arto Turkka 
 
 

§ 6. Sähkölukko 

Jos ovi jätetään auki yli 15 minuutiksi, alkaa se hälyttää. Ovi on siis käytettävä 
kiinni vartin välein. 

Päätettiin hankkia eBay:sta lisää kulkulätkiä, koska ne saa sitä kautta 
edullisemmin. 
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Kulkulätkän voi lunastaa maksun maksettuaan messipäivystäjältä. 
Kulkuoikeussopimus tulee lukea ja allekirjoittaa ennen kulkulätkän saamista. 
Samalla pidetään näyttökoetyyppinen kompressorinkäyttökoe. 

 

§ 7. Avaimenhaltijat 

Sanna ja Mika ovat luopumassa avaimistaan. Toinen avain annetaan Samuli 
Kaakiselle. 

 

§ 8. Tapahtumakalenteri 2013 

Norppatoiminta alkoi 13.1.2013 

DAN-ensiapukurssi: 22.-24.2.2013 

Kevään P1-kurssi alkaa 24.2.2013 

JääNalle: 22.-24.3.2013 Saarijärvi, Hilikkula. Jouni on varannut majoituksen. 

Lähikouluttajakurssi järjestetään keväällä. 

Kevätkokous 20.3.2013 Vesimessi klo 18.30 

Helatorstain leiri: 8.-12.5.2013, Tjeldsund, Norja, Markku on varannut 
majoituksen. Majoitus on lähes kokonaan täyteen varattu. 

P1-kurssileirit: 24.-26.5.2013 ja 31.5.-2.6.2013 Saarijärvi, Hilikkula. Jouni on 
varannut majoituksen. Sini järjestelee leirit. 

Kesäleiri: Harstad, Norja. Viikko 28 tai 29. Markku on varannut majoituksen, 
josta on varattu noin puolet. 

Hossa ja/tai Manamansalo: järjestetään mikäli järjestäjä löytyy 

Hylkyleiri, Kattilankalla: Markku järjestelee. 

Kaivosleiri: Kaatiala. Tommi Lydman järjestää leirin. 

Nappulaleiri: Viivi kyselee leirin järjestelyistä. 

Syyskokous: 19.10.2013 

Syysleiri: 18.-20.10.2013 Saarijärvi, Hilikkula. Jouni on varannut majoituksen. 

Pikkujoulut: kysellään järjestäjää 

 

§ 9. Leirit 

Päätetään, että seura korvaa seuran leirien osalta peräkärryn/jen vetoauton 
polttoaineet peräkärryn vedon ajalta, kompurabensat, venebensat, tyhjät 
mökkipaikat, sairaspoisjäännit (lääkärintodistus tai johtokunnan hyväksyntä). 

Lakeuden Urheilusukeltajat ovat järjestämässä kesällä reissua Orbiitille. 
Juhana saa kysyä seuran sähköpostilistalta olisiko Vesimiehissä reissulle 
lähtijöiltä. 
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§ 10. Koulutusasiat 

 DAN ensiapukurssille on hieman vähemmän ilmoittautuneita kuin 
ennakkoarvion mukaan. Budjetti hyväksytään, vaikka kurssi jäisikin hieman 
tappiolliseksi. Päätettiin, että seura maksaa Petterin neuro-kouluttajakurssin. 
Jounin sekä Tommin kurssit menevät Liiton piikkiin. 

  

§ 11. Virtaava Oy 

1. Mikäli Virtaava saa riittävästi tilaa, olisiko Vesimiehet kiinnostuneita 
siirtämään oman "varastonsa" Virtaavan tiloihin ? Vesimiehet olisivat 
Virtaavan alivuokralaisia? 

Alivuokralaiseksi ei lähdetä, mutta omalla vuokrasopimuksella voidaan asiaa 
harkita, jos Virtaava pystyy tarjoamaan sopivat tilat kilpailukykyisellä hinnalla. 
 
2. Voisiko Virtaava ottaa Vesimiesten sähkökompuran hoiteisiinsa? 
 - Virtaava huolehtii laitteesta ja huoltaa sitä, tarjoaa ilmaa Vesimiesten 
jäsenille liikkeen aukloloaikana sekä  "myy" ilmaa niille jotka eivät ole 
Vesimiesten jäseniä. 

Virtaava Oy ei voi ottaa käyttöönsä seuran kalustoa. Jos vuokrataan tiloja 
yhteistyössä Virtaavan kanssa tai Virtaavan tilojen lähistöltä, voidaan 
kompressorin yhteiskäyttöä harkita uudelleen. 
 
3. Vesimiehet saisivat myös mahdollisuuden käyttää Virtaavan koulutustiloja 
omien koulutuksien järjestämiseen. 

Jos Virtaava pystyy tarjoamaan kilpailukykyisellä hinnalla sopivia tiloja, niin 
kurssitilojen tarvetta voidaan harkita. 
 
4. Saisinko lähettää vesimiesten sähköpostilistalle tiedoksiannon 
Virtaava:oy:stä? Tai voisiko johtokunta sen tehdä... webbisivuja ei ole vielä, 
vaan facebook toimii tällä hetkellä viestintänä. 

Virtaava Oy ei voi mainostaa seuran sähköpostilistalla, mutta johtokunta voi 
tiedottaa jäsenille sähköpostilistalla Virtaava Oy:sta. Virtaava Oy voi myös 
tehdä seuran kanssa yhteistyösopimuksen (vrt. Auvo). 
 
5. Voisiko Johtokunta luvata että nostaa haloon heti jos Virtaavan toiminta 
härnää Vesimiehiä... ? Erityisesti sellainen mikä vaatii toimenpiteitä.Introt + 
Virtaava Oy 

Johtokunta ilmoittaa, jos Virtaavan toiminta on jollain tavalla seuran toimintaa 
häiritsevää. 

6. Voiko kouluttajavuoroja tai norppaohjausvuoroja vaihtaa kalustomaksuihin? 

Ei voi. Seuratoiminta on vapaaehtoista toimintaa ja siitä ei saa palkkioita eikä 
sillä voi korvata kalusto- tai leirimaksuja. 

 

Pullotäytöt laskutetaan ulkopuolisten osalta ja laitekäyttömaksut peritään 
seuran jäsenten osalta. Mitään seuran varusteita ei voi luovuttaa seuran 
ulkopuolisten käyttöön eikä varusteita voi ottaa käyttöön seuran hallivuorojen 
aikana, ettei tule päällekkäisyyttä seuran kurssien tai esim. introjen kanssa. 
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Tomi ja Anne käyneet Raksilassa pitämässä Virtaava Oy:n peruskurssia ja 
oppilaita oli 4. Tomilla ja Annella oli käytössä seuran laitteet. Laskutetaan siis 
kaksi laitevuokraa ja 4 pullotäyttöä. Lisäksi kolme pullotäyttöä lisää (10.2.). 

 

§ 12. Kalustoasiat 

 Laitepaketeista ei peritä talvikaudella kalustomaksua, jos niitä käytetään 
seuran hallivuorolla. Jos laitepaketteja käytetään talvikaudella muussa 
käytössä, peritään niistä normaali hinnastonmukainen kalustomaksu. 

 

§ 13. Koulutusasiat 

Dan ensiapukurssi järjestetään, vaikka se menisikin hieman tappiolliseksi. 

Lähikouluttajakurssi järjestetään kevään kuluessa. 

 

§ 14. Tiedotusasiat 

 Tommi S. on laittanut sähköpostilistalle tiedotteen ensiapukurssista. 

  

§ 15. Perheenjäsenten hallivuoroille osallistuminen 

 Päätettiin, että perheenjäsenet voivat käydä seuran hallivuorolla uimassa 
seuran jäsenmaksun maksavan jäsenen mukana. Perheenjäsenten, myös 
lasten, on pysyttävä seuralle varatulla allasalueella, kuten jäsentenkin. 

 

§ 16. Uudet jäsenet 

Uusia liittyjiä: Ilkka Ridanpää (RJ) 

  

§ 17. Ilmoitusasiat 

Ei ilmoitusasioita. 

 

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

 Ei muita esille tulevia asioita. 

 

§ 19. Puuhapisteet: 

Päivämäärä Kuvaus Vastuuhenkilö Tilanne 

5.11.2012 
Pitkäsankaisten lukkojen hankinta 
seuran peräkärryyn. 

Markku Heiskari Kesken. 

7.2.2013 Messin siivoustalkoot. Sini Heino Kesken. 
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§ 20. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään Vesimessillä maanantaina 11.3. klo 18:00 (4.2. 
kokous peruuntui ja siirtyi viikolla). Sitä seuraava kokous pidetään 
Vesimessillä maanantaina 20.3. klo 17:30 ja heti sen perään seuran 
kevätkokous klo 18:00. 

 

§ 21. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous 19:30. 

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat: 

  

__________________________  __________________________ 

 

Oulussa ____.____._______ 


