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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 5/2013 

Aika: 22.04.2013 klo 18:00 

Paikka: Messipojantien kerhotila, Toppila 

Paikalla: Juhana Heino, Markku Heiskari, Markus Riihimäki, Samuli 

Kaakinen ja Sini Heino sekä johtokunnan ulkopuolelta Juha 

Vahokoski 

§ 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous avattiin 18:01 ja todettiin päätösvaltaiseksi. 

 

§ 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Siirrettiin kokousten 2/2013 ja 4/2013 pöytäkirjojen allekirjoitus seuraavaan 
kokoukseen. 

 

§ 3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin allaolevankaltaisena. 

 

§ 4. Kameravalvonta messille 

Markku on selvitellyt kameravalvontamahdollisuutta messille autotallin 
puolelle. Kustannukset jäisivät vajaaseen 100 euroon. Päätettiin, että Markku 
voi tilata tarvittavat osat. 

Tietosuojavaltuutetulta on tullut tieto, että messille voi tulostaa jäsenlistan 
messivalvojien käyttöön. Päätettiin, että messille tuodaan jäsenlista. 
Jäsenrekisterinhoitaja tulostaa listan ja ylläpitää sitä. 

 

§ 5. Kompressoriasiat 

 Kompressorit tarvitsevat pieniä huoltotoimenpiteitä. Nitrox-kompressorilla ei 
voi täyttää nitroksia ennen huoltoa. 

  

§ 6. Uimahallivuorot 

Uimahallivuorot on pitänyt hakea 15.4. mennessä. Jouni aikoi laittaa 
hakemuksen kaupungille. Juhana tarkistaa hakemuksen tilanteen. 

  

§ 7. Talousasiat 

 Käytiin läpi taloustilannetta. Jäsenmaksut ovat suunnilleen budjetoidun 
mukaiset. Woikosken vuokrasopimukset ovat jääneet budjetoimatta. Poletteja 
lunastettu vajaa 10 ja menekki varmasti kasvaa, kun kompressori siirretään 
Raatista messille. 

Päätettiin maksaa Juuson NAUI-kortin uusiminen, jos Juuso niin haluaa. 
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Päätettiin maksaa Dinan ja Viivin norppakouluttajien kokousmaksu. Dina 
tekee norppaohjaajakurssin viimeiset suoritukset samalla. 

 

§ 8. Toiminta-avustushakemus 

Urheiluseurojen toiminta-avustuksen hakuaika päättyy 6.5. Juhana selvittelee 
hakemuksen tilanteen. 

 

§ 9. Uudet jäsenet 

Petri Björkbacka (RJ), Jaana Rääpysjärvi (TJ), Kalle Käyhkö (NJ), Saimi 
Kärkkäinen (NJ), Otto Korhonen (NJ), Perttu Saarijärvi (NJ) 

  

§ 10. Ilmoitusasiat 

 Metallihyllyjä on jäljellä runsaasti, mutta runkoja ei juurikaan ole. Päätettiin, 
että suurin osa hyllyistä voidaan siivouksen yhteydessä hävittää. 

Harstadin leirin mökkikapasiteetista on puolet varattu. 

 

§ 11. Tiedotusasiat 

 Viivi on järjestämässä norpille toimintaa kulttuuritalo Valveella olevan 
Saareen-näyttelyn puitteissa. 

 

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

 Venekärryn katsastustilanne pitää tarkistaa. Kärryä olisi hyvä käydä 
vetämässä pieni lenkki ennen katsastusta. 

 

§ 13. Puuhapisteet: 

Päivämäärä Kuvaus Vastuuhenkilö Tilanne 

7.2.2013 Messin siivoustalkoot. Sini Heino Kesken. 

 

§ 14. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään Helatorstain leirillä Tjeldsundissa Norjassa. 

 

§ 15. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous 18:40. 
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Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat: 

  

__________________________  __________________________ 

 

Oulussa ____.____._______ 


