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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 6/2013 

Aika: 12.08.2013 klo 18:00 

Paikka: Messipojantien kerhotila, Toppila 

Paikalla: Jouni Herronen, Markku Heiskari, Markus Riihimäki, Matti 

Kajaus ja Sini Heino sekä johtokunnan ulkopuolelta Juha 

Vahokoski 

§ 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous avattiin 18:07 ja todettiin päätösvaltaiseksi. 

 

§ 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Siirrettiin kokousten 2/2013, 4/2013 ja 5/2013 pöytäkirjojen allekirjoitus 
seuraavaan kokoukseen. 

 

§ 3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin allaolevankaltaisena. 

 

§ 4. Toimintakalenterin päivitys 

Hossan leiri pidetään 16.-.18.8.2013. Leirille on vielä pari paikkaa vapaana. 
Kärryn pakkaus torstaina 15.8.2013. Päätettiin, että seura maksaa 
kimppasaunan, 30,- euroa. 

Kattilankallan leiri pidetään 23.-25.2013, jos sää mahdollistaa reissuun 
lähdön. 

Project aware –tapahtuman voisi lisätä tapahtumakalenteriin, vaikka se on jo 
mennyt. Toimintakalenteriin on hyvä merkitä kaikki tapahtumat. 

Kaatialan leiri pidetään 20.-22.2013. Tommi L. järjestelee. 

Syyskokous pidetään 19.10.2013 syysleirillä Hilikkulassa. 

Syysleiri pidetään 18.-20.12013 Hilikkulassa Saarijärvellä. 

Pikkujoulut pidetään 30.11.2013, jos järjestäjälle aika sopii ja sopivat tilat 
löytyvät. Kysellään pikkujouluille järjestäjää. 

Divers night –tapahtuman tarkkaa päivämäärää ei ole vielä vahvistettu. 

 

§ 5. Uimahallivuorot 

 Kaupunki on myöntänyt seuralle samat uimahallivuorot kuin edellisenäkin 
vuonna. Päivitetään tieto toimintakalenteriin. Uimahallivuorot ovat talvikaudella 
1.9.2013-18.5.2014 torstaisin Raksilassa ja sunnuntaisin Raatissa. 
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§ 6. Uppopallon turnausvuoro 

Kaupungilta ei ole tullut tietoa onko uppopalloturnaukselle myönnetty 
hallivuoroa. Jouni kyselee kaupungilta mikä on tilanne. 

  

§ 7. Koulutusasiat 

 Edelliskauden P1-kurssilaisista mahdollisesti kaikki ovat jo suorittaneet 
kurssin tai vain parilla kurssi on kesken. Tarkistetaan tilanne Antti S:lta ja 
Tomi V:ltä. 

Kaksi kurssilaista on saanut kaikki lähikouluttaja –kurssin suoritukset 
valmiiksi. Parilla kurssilaisilla vielä uupuu muutama suoritus. 

P2-kurssille olisi kiinnostusta. Tomi V. on ehdottanut, että hän voisi pitää 
kurssin, jos saa apureita kurssille. Päätettiin, että järjestetään kurssi, jos 
saadaan kurssille riittävästi kouluttajia. 

Liitto on kysellyt Oulun seudulta kiinnostuneita liittokouluttajakurssille. 

P1-kurssi pidetään taas syksyllä. Sini tekee alustavan aikataulun. 

Intro pidetään ennen syksyn P1-kurssia 29.9.2013 sunnuntaina. Laitepaketit 
pitää viedä hallille ja tarkistaa, että ne ovat toimintakunnossa. 

P3- kurssia ei ole kyselty. RD-kurssia on muutama henkilö kysellyt. 

AIDA 2 vapaasukelluskurssi olisi mahdollista saada Ouluun, jos seura 
järjestää koulutustilat, maksaa kouluttajille matkat ja muut kulut. Juha V. 
selvittelee kurssin mahdollisuutta. 

Järjestetäänkö EA-kurssi syksylle? SPR:n kurssille tarvitaan SPR:n oma 
kouluttaja. DAN:n kurssi voidaan pitää seuran voimin. Selvitetään paljonko 
olisi päivityskurssin tarvitsevia. Päivityskurssi olisi helpompi pitää kuin täysi 
kurssi. 

 

§ 8. Norppa-asiat 

 Viivillä on opiskelukiireitä, joten toiminta voi olla katkonaista. Olisi hyvä saada 
seuraan joku toinenkin norppaohjaaja. Viivi ehdotti pientä palkkiota, jolla 
mahdollisesti saataisiin houkuteltua nuoria norppaohjaajiksi. Juha V. 
selvittelee palkkion maksamisen mahdollisuuksia. 

 

§ 9. Talousasiat 

 Tilillä oli 11.8.2013 8528,46 euroa ja käyttövarat olivat 2713,96 euroa. 

Kulupuolella on vielä Messin vuokra, uimahallivuorot, syysleirin majoitus, P1-
kurssin kustannukset, pikkujoulut sekä muutamia muita laskuja. 

Tulopuolella on P1-kurssista jäävät tulot, mahdollinen kaupungin myöntämä 
avustus, kaasulaskut sekä laitepakettivuokrat. Telttasaunasta on saatu tuloja 
noin 100,- euroa. 

Messivuokra on noussut reippaasti. Mietitään voitaisiinko luopua Messin 
vanhasta puolesta ja pidettäisiin vain autotallin puoli. 



 

PÖYTÄKIRJA 12.08.2013 

 

 

  

 

Hinnastossa ei-jäsenen pullotäytölle on merkitty hinnaksi 10,-/pullo. 
Tuplapulloja täytettäessä maksu on aika korkea. Päätettiin, että muutetaan 
hinta muotoon 10,-/täyttö. 

Tommi L. on kysynyt mahdollisuutta mainokseen seuran nettisivuille samaan 
tapaan kuin Auvolla. Päätettiin, että mainoksesta saatavat hyödyt sekä 
mainoksesta perityt maksut pitää olla tasapuolisia kaikille sekä nykyisille että 
mahdollisesti tuleville mainoksen pyytäjille. Päätettiin tarjota Tommille 
mainosta samaan hintaan kuin Auvolta peritään. Tommi voi pyytää toista 
seuran jäsentä mainostamaan lamppuja seuran sähköpostilistalla sekä voi 
käydä esittelemässä lamppuja esimerkiksi jollakin leirillä tai hallivuorolla. 

Aiemmin on ollut jo puhetta ja 3.9.2012 on tehty päätös peräsinkulmamittarin 
hankkimiseksi Victorialle. Hinta-arvio on hieman noussut, nyt se on 155,- 
euroa. 

Jos laskuja jää maksamatta, niin huomautetaan maksamattomasta laskusta 
muutaman kerran. 

Tomi M. oli maininnut, että Air Liquidelta voisi saada kaasupulloja 
edullisemmin. Tämä on todennäköisesti verrattuna Woikosken normihintoihin. 
Kaasupoolin kauttaa saadaan kaasupullot edullisesti myös Woikoskelta. 

Peräkärryjen johdotuksissa olisi pientä laittamista. Jos joku innostuu puuhaan, 
niin kannustetaan hommaan. 

Virtaava Oy on perustanut Ouluun uuden sukellusseuran kattaakseen 
keskukselle hankitun kompressorin hankintakulut. Päätettiin, että ylläpidetään 
yhteistyötä kaikkien seurojen (OVM, OUSU, Virtaava) kanssa, kuten ennenkin 
on tehty. 

 
 

§ 10. Uudet jäsenet 

Ville Meriläinen (TJ), Joni Huovinen (TJ), Tero Talala (TJ), Aki Kokko (TJ) 

  

§ 11. Ilmoitusasiat 

 Ei ilmoitusasioita. 

 

§ 12. Tiedotusasiat 

 Ei tiedotusasioita. 

 

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

 Ei muita esille tulevia asioita. 
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§ 14. Puuhapisteet: 

Päivämäärä Kuvaus Vastuuhenkilö Tilanne 

7.2.2013 Messin siivoustalkoot. Sini Heino Tehty. 

 

§ 15. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään Vesimessillä maanataina 9.9.2013 klo 18:00 ja 
sitä seuraava maanantaina 7.10.2013 klo 18.00. 

 

§ 16. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous 19:39. 

 

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat: 

  

__________________________  __________________________ 

 

Oulussa ____.____._______ 


