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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 8/2013 

Aika: 11.11.2013 klo 18:00 

Paikka: Messipojantien kerhotila, Toppila 

Paikalla: Jouni Herronen, Markus Riihimäki, Tommi Lydman, Samuli 

Kaakinen ja Sini Heino sekä johtokunnan ulkopuolelta 

Veli-Matti Tiilikainen ja Turo Tossavainen 

§ 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous avattiin 18:10 ja todettiin päätösvaltaiseksi. 

 

§ 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Allekirjoitettiin kokousten 4/2013 ja 6/2013 pöytäkirjat ja siirrettiin kokousten 
2/2013 ja 5/2013 pöytäkirjojen allekirjoitus seuraavaan kokoukseen. 

 

§ 3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin allaolevankaltaisena. 

 

§ 4. Tila-asiat 

Messin tilavuokriin menee rahaa melkoisesti ja on selvitetty erilaisia 
vaihtoehtoja kulujen karsimiseksi. Raffelta on saatu ehdotus autotallin 
laajentamiseksi, mutta kustannus kasvoi tarjouksessa melko suureksi. 

Sukelluskeskukselta on saatu tarjous varastotilasta, esimerkiksi noin 100 
euron kuukausivuokralla. Sukelluskeskuksen tarjoukseen sisältyisi myös 
mahdollisuus Sukelluskeskuksen tilojen käyttöön koulutustoimintaan. 
Toimistotarvikkeet voisi viedä Sukelluskeskukselle ja autotalliin jätetään 
kompressoritarvikkeet. Samoin katsotaan kurssitarvikkeita sen mukaan 
aletaanko mahdollisesti pitää joitakin kursseja Sukelluskeskuksen tiloissa. 
Sukelluskeskuksen kanssa voitaisiin sopia Vesimiesten videotykin 
yhetiskäytöstä. 

Päätettiin luopua ”toimistopuolesta”. Jos päästään sopimukseen 
Sukelluskeskuksen kanssa, messin ”toimistosta” voidaan luopua hetimiten. 
Asiasta tulee sopia Raffen kanssa hyvässä järjestyksessä, jotta autotallin 
vuokra ei ainakaan nouse. Raffen kanssa pitäisi myös saada kirjallinen 
vuokrasopimus, ettei olla ihan lainsuojattomia. 

 

§ 5. Koulutusasiat 

 Syksyn P1-kurssi peruttiin vähäisen kiinnostuksen vuoksi. 

DAN:n EA-kurssille on paljon kiinnostusta. Kurssipäivä on 7.12. Jouni odottaa 
vielä varmistusta kurssivälineiden saatavuudesta. 

P2- ja P3-kursseista on ollut kysyntää. Voisiko teorioita pitää jo talven aikana? 
Kursseja voisi myös yhdistellä, esim. P3- ja RD-kurssit combona tai P2- ja 
Nitrox-kurssi combona. Myös allasharjoituskertaa voisi ajatella. Kysellään 
kouluttajalistalla ketkä olisivat valmiita lähtemään mukaan hommaan. 
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§ 6. Pikkujouluasiat 

Teemu Tapio järjestelee alustavasti pikkujouluja. Teemu on menossa 
varaamaan tiloja ravintola Wiljamariasta (DNA talo 2 krs., Arkistonkatu 4). 
Järjestelyt saa maksaa korkeintaan 1300,- euroa. Jos on tulossa alle 20 
henkilöä, niin ei järjestetä. Päiväksi sopii kumpi vaan ehdotetuista joko 
perjantai 22.11. tai lauantai 23.11. 

Kokouksen jälkeen johtokunta päätti sähköpostitse hyväksyä pikkujoulujen 
järjestämisen, kun 17 henkilöä oli ilmoittautunut. 

 

§ 7. Aluekokous 

Veli-Matti Tiilikainen ja Markus Riihimäki ovat menossa Liiton aluekokoukseen 
Kemiin. Liiton edustajien kanssa voisi herätellä keskustelua mitä tehdä niiden 
sukeltajien eteen, jotka eivät kuulu Liittoon. Voisi myös kysyä neuvoa miten 
koulutusyhteistyötä voisi tehdä siten, että kaikki osallistujat hyötyvät 
yhteistyöstä. 

 

§ 8. Kalustoasiat 

 Sähkökompressorin käyttöohjeet on toimitettu sähköpostilla jäsenistölle. 

Nitrox-kompressori remontti on menossa. Kompressori on purettu ja pesty.  

Koulutusvarusteet on hyvä tarkastaa ennen kevään peruskurssia.  

 
 

§ 9. Uudet jäsenet 

Ei uusia jäseniä. 

  

§ 10. Ilmoitusasiat 

 Ei ilmoitusasioita. 

 

§ 11. Tiedotusasiat 

 Ei tiedotusasioita. 

 

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

 Ei muita esille tulevia asioita. 

 

§ 13. Puuhapisteet: 

Päivämäärä Kuvaus Vastuuhenkilö Tilanne 
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§ 14. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään Vesimessillä maanantaina 16.12.2013 klo 18:00. 

 

§ 15. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous 19:25. 

 

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat: 

  

__________________________  __________________________ 

 

Oulussa ____.____._______ 


