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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 6/2013 

Aika: 11.8.2014 klo 18:00 

Paikka: Oulun Sukelluskeskus, Tuira 

Paikalla: Veli-Matti Tiilikainen (pj), Markus Riihimäki, Tommi 

Lydman, Tomi Väisänen, Markku Heisari ja Sini Heino 

(siht) sekä johtokunnan ulkopuolelta Juha Vahokoski 

§ 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous avattiin 18:05 ja todettiin päätösvaltaiseksi. 

 

§ 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Siirrettiin aiempien kokousten pöytäkirjojen allekirjoitus seuraavaan 
kokoukseen. 

 

§ 3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin allaolevankaltaisena. 

 

§ 4. Talousasiat 

Muutama laskutusasia kaipaa johtokunnan hyväksynnän, mm. venerannan 
vartiointi. Hyväksytään sähköpostitse. 

Kajauksen Matti on toimittanut Norjan leirin polttoainekustannuksista kuitit. 
Kaakisen Sakari on toimittanut kuitit vain veneen polttoainekustannuksista, 
mutta ei auton kuitteja. Juha voi maksaa Sakarille veneen 
polttoainekustannukset sekä kohtuulliset suuruusluokaltaan samansuuruiset 
auton polttoainekorvaukset kuin muilla venekärryjen vetäjillä. 

Seuran kokonaistaloustilanne näyttää ihan hyvälle. 

Päätettiin järjestää kouluttajatapaaminen, jonka päätteeksi koko seuran 
laajuinen keskustelutilaisuus seuran tavoitteista ja tahtotilasta. Illan 
kokonaiskustannuksiksi hyväksyttiin 550 euroa. Tomi V. järjestelee. 

 

§ 5. Syyskokous 

 Päätettiin pitää syyskokous keskiviikkona 8.10.2014 klo 18.00 Oulun 
Sukelluskeskuksella. Laitetaan syyskokouskutsu jäsenistölle ja esityslista 
hieman myöhemmin. Mietitään mahdollisia toimihenkilöehdotuksia sekä uusia 
ehdokkaita johtokuntaan. 

 

§ 6. Palkitsemisesitykset 

Päätettiin tarkistaa Liitosta ansiomerkkien tilanne ja ehdottaa Jounille hopeista 
ansiomerkkiä ja Pekka Mattilalle, Kaarina Jormalaiselle sekä Markus 
Riihimäelle pronssista ansiomerkkiä. 
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§ 7. Toiminnan kehittäminen 

Miksi kuulua seuraan? – ilmahuolto, leirit, sukelluskaverit 

Miksi kuulua Liittoon? – koulutusasiat 

Keskusteltiin mainituista asioista. Päätettiin siirtää keskustelua kohdassa § 4 
mainittuun seuranlaajuiseen keskustelutilaisuuteen. 

 

§ 8. Kalustoasiat 

Madden kunnostamisesta on tehty jo aiemmin päätös ja se on edelleen 
voimassa. Päätetään kunnostaa venekärry ja katsastaa se. Harkitaan, että 
Maddeen voisi hankkia viistokaiun anturin. 

Keskusteltiin mahdollisuudesta ja päätettiin, että seura hankkisi ja myisi 
heliumia samalla tavalla kuin happeakin.  

Johtokunnalle on ehdotettu, että seura voisi ostaa happiboosterin. Sitä voisi 
vuokrata jäsenille samoin ehdoin kuin kompressoreja. Päätettiin siirtää 
happiboosterin hankinta tulevaisuuteen, koska sitä ei ole budjetoitu ja 
hankintahinta on suuri. Sama koskee johtokunnalle ehdotettua trimix-
sekoituspaneelia. 

Messin lattialta on löytynyt merkitsemätön liivi. Siitä voisi selvitellä mikä se on 
ja merkitä sen.  

 
 

§ 9. Kattilankallan leiri 

 Leiri siirrettiin pidettäväksi 5.-7.9.2014. Markku järjestelee. 

  

§ 10. Haukiputaan monttu 

 Oulun Sukelluskeskus on ostanut montun porttiin uuden numerolukon. Lukon 
koodia ei saa kertoa missään tapauksessa muille kuin sukeltajille. 

 

§ 11. Saarijärvellä sukeltamisen toimintaohjeet 

 Jos lähtee päiväkäynnille Saarijärvelle, on aina ilmoitettava etukäteen paikalle 
menosta Martille, jotta hän voi kertoa lähistölle tulevista sukeltajista Hilikkulan 
mahdollisille vuokraajille. Sukellustoiminta tapahtuu oikealla olevan valkoisen 
rakennuksen luota. 

  

§ 12. Uimahallivuorot 

 Uimahallivuorot alkavat lähiaikoina. Vaihdetaan hallin koodi ennen vuorojen 
alkamista. Samuli hoitaa asiaa. Koodia ei saa luovuttaa seuran ulkopuolisille 
henkilöille. Seuran vuoroilla voivat käydä seuran jäsenet ja heidän 
perheenjäsenensä. 
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§ 13. Uudet jäsenet 

Kati Erkkilä (TJ) 

  

§ 14. Ilmoitusasiat 

 Ei ilmoitusasioita. 

 

§ 15. Tiedotusasiat 

 Ei tiedotusasioita. 

 

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

 Ei muita esille tulevia asioita. 

 

§ 17. Puuhapisteet: 

Päivämäärä Kuvaus Vastuuhenkilö Tilanne 

    

 

§ 18. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään Oulun Sukelluskeskuksella maanantaina 
29.9.2014 klo 18:00. 

 

§ 19. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous 19:37. 

 

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat: 

  

__________________________  __________________________ 

 

Oulussa ____.____._______ 


