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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 9/2013 

Aika: 16.12.2013 klo 18:00 

Paikka: Oulun Sukelluskeskus, Tuira 

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

Heiskari, Samuli Kaakinen ja Sini Heino sekä johtokunnan 

ulkopuolelta Nico Heiskari, Pekka Rossi, Tomi Väisänen, 

juha Vahokoski, Veli-Matti Tiilikainen ja Turo 

Tossavainen 

§ 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous avattiin 18:09 ja todettiin päätösvaltaiseksi. 

 

§ 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Allekirjoitettiin kokouksen 8/2013 pöytäkirja ja siirrettiin kokousten 2/2013 ja 
5/2013 pöytäkirjojen allekirjoitus seuraavaan kokoukseen. 

 

§ 3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin allaolevankaltaisena. 

 

§ 4. Toimintakalenteri 

Pikkujoulut pidettiin hyvällä menestyksellä. 

DANin ensiapukurssi on pidetty ja kaikki saivat kurssin suoritettua. 

 

§ 5. Koulutusasiat 

 Kysyntää on sekä P2-, P3-, Nitrox- että RD-kursseille. Kursseja voisi pitää 
yhdistelminä, esim. P2 ja nitrox yhdessä. Teorioita voisi pitää jo talven aikana 
ja lisäksi voitaisiin pitää soveltavia allasharjoituksia. Lisäksi voisi pitää 
kevätleirin, jolla voisi tehdä kurssisuorituksia. 

Kevään P1-kurssille on tällä hetkellä 6 kiinnostunutta kyselijää. Näistä pari on 
varmempaa, muut hieman epävarmempia. Viedään mainokset uimahalleille ja 
hyödynnetään ”puskaradiota”. 

Pohjoisen alueen seurojen yhteistyötä koulutustoiminnassa on pohdittu 
seuran kouluttajien mahdollisuudella kouluttaa myös muiden Sukeltajaliiton 
alaisten seurojen jäseniä. Asiaa täytyy pohtia tarkemmin ja mm. aiemmin 
tehty päätös, että seuran kouluttajat saavat kouluttaa vain oman seuran 
jäseniä, täytyy kumota. Päätettiin, että OVM:n kouluttajat voivat kouluttaa 
myös muiden Sukeltajaliiton alaisten seurojen jäseniä. Kouluttaja esittää 
johtokunnalle kurssista kurssisuunnitelman ja kurssibudjetin. Johtokunta 
käsittelee kurssiasiat tapauskohtaisesti. 
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§ 6. Tila-asiat 

Keskusteltiin tilojen mahdollisesta vuokrauksesta Sukelluskeskukselta ja 
tilojen käytöstä koulutustoimintaan. Puhuttiin alustavasti yhteistoiminnasta 
sekä toiminnan raameista. Sopimuksesta tehdään kirjallinen sopimus. Tomi 
V. kirjoittaa yhteen mitä on sovittu toiminnasta ja lähettää sen sähköpostilla 
johtokunnalle. 

Markku keskustelee Raffen kanssa messin tiloista. 

 

§ 7. Kalustoasiat 

 Nitroxkompressori on kasassa, mutta ei ole koekäytetty. Päätetään, että 
nitroxsekoituslaitteistoa voi alkaa kasata. Laitteistosta voi tehdä sellaisen, että 
sen voi muuttaa myös heliumille sopivaksi. 

 
 

§ 8. Talousasiat 

 Taloudellinen tilanne on kokonaisuutena suhteellisen hyvä. Budjettivertailua ei 
ole tehty, koska jo tilavertailut sotkivat kuvion. Poistoja voisi tehdä. 
Esimerkiksi Victorian tasearvon voisi poistaa. Edellisen vuoden pikkujoulujen 
tilavuokra on maksettu tämän vuoden puolella. 

 

§ 9. Jäsenmaksulaskutus 2014 

 Laskut on hyvä saada liikkeelle mahdollisimman nopeasti. Kokouksen jälkeen 
saatiin tietää, että Kaarina lupautui tekemään ja lähettämään 
jäsenmaksulaskut. 

 

§ 10. Uudet jäsenet 

Ei uusia jäseniä. 

  

§ 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 

    

 

§ 15. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään 2.1.2014 klo 18.00 Sukelluskeskuksella. 

 

§ 16. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous 20:07. 

 

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat: 

  

__________________________  __________________________ 

 

Oulussa ____.____._______ 


