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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 6/2010 

Aika: 27.07.2010 klo 17:00 
Paikka: Messipojantien kerhotila, Toppila 

Läsnä: Markku Heiskari, Tommi Lydman, Mika Kärki, Tommi 

Salminen, Markus Riihimäki, Jouni Herronen. 

§ 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 

Kokous avattiin 17:00 ja todettiin päätösvaltaiseksi. 

§ 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. 

Pöytäkirja ei ollut paikalla, allekirjoitetaan myöhemmin. 

§ 3. Esityslistan hyväksyminen. 

Esityslista hyväksyttiin allaolevankaltaisena. 

§ 4. Haukiputaan montun ajokieltomerkki. 

Keskusteltiin Haukiputaan louhusmontulle vievän tien reunaan ilmestyneestä 
ajokieltomerkistä. Arveltiin että Kaarina voisi kenties kysäistä Destialta onko 
heillä tietoa tästä. Markku soittelee Kaarinalle. 

§ 5. Koulutusasiat 

Juha on järjestämässä P2-kurssia. Keskusteltiin kilometrikorvauksista, 
kurssin hinnasta ja kurssijärjestelyistä. Päätettiin hioa kilometrikorvausten 
hakuperusteiden sanamuoto loppuun sähköpostitse. Kurssin hinta päätettiin 
pitää entisellään, eli 160 eurossa. Kurssin sukelluksiin hyödynnettäviä leirejä 
käsiteltiin seuraavassa kohdassa. 

§ 6. Tapahtumakalenteri 

Päätettiin seuraavanlaisia alustavia päivämääriä loppuvuoden tapahtumille. 
Osa ajankohdista varmistuu vasta kun soitellaan majoituksista. 

Manamansalon/Hossan leiri: alustavasti joko 13.-15.8. tai 24.-26.9. Mika K 
hoitaa järjestelyjä. 

Kattilankallan leiri: alustavasti 28.-29.8. ja alustavasti Markku hoitaa 
järjestelyjä. 

Kaivosleiri: 10.-12.9. Kaatialassa, Juhanalla järjestelyt hoidossa. 

Syysleiri: 15.-17.10. jos Saarijärvellä mökki vapaana. Markku hoitaa.  

Syyskokous: 27.10. klo 18:00 Messillä. 

Pikkujoulu: alustavasti 20.11. Vastuuhenkilö puuttuu vielä. 

§ 7. Talousasiat. 

Nykyisestä kirjanpito-ohjelmasta ei ole yhteyttä laskutukseen, mikä aiheuttaa 
paljon käsityötä ja virhemahdollisuuksia. Ohjelma myös vaatisi päivityksen 
uudempaan versioon toimiakseen jatkossa uusissa Windowseissa. 
Vaihtoehtoja puitiin etukäteen sähköpostitse ja kokouksessa päätettiin siirtyä 
Passeli+ liikekirjanpitoon sekä päivittää laskutus ja myyntireskontra 
uusimpaan Passeli+ Lite versioon tarjouksen 22.6.2010 mukaisesti. 

§ 8. Hallivuorot. 
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Tulevan hallikauden allasvuorojen ajat on saatu tietoon. Aikoja saatiin 
kokolailla entiseen tapaan, mutta vuorot ovat eri halleissa, eikä kaluston 
säilytyspaikoista saatu vielä tietoa. Parempi olisi saada molemmat vuorot 
Raksilaan. Jouni on yhteydessä liikuntaviraston suuntaan asian tiimoilta. 

§ 9. Kalevan yhteydenotto. 

 Kalevalta on tulossa liitelehti, johon saisi ostaa mainospaikkoja. Päätettiin että 
ei lähdetä mukaan mainostukseen. Toisaalta jutun saisi tehdä vaikkapa 
Norjan leiristä. Markku vie asiaa eteenpäin. Samassa yhteydessä muisteltiin 
että Sukeltaja-lehteen voisi saada jonkinlaisia mainoksia veloituksetta. Tommi 
S. tarkistaa asian. 

§ 10. Kumivene. 

 Seuran vanha kumivene on ollut vuosia pitkäaikaissäilytyksessä kuusen alla 
Kempeleen suunnalla. Tommi S. kysyi saisiko sen ostaa pois. Päätettiin 
myydä vene Tommi S:lle symboliseen yhden euron hintaan sillä ehdolla ettei 
seuralta veloiteta jätteenkäsittelymaksua mikäli vene päätyy kaatopaikalle. 
Päätöksen ajaksi Tommi S. jääväsi itsensä keskustelusta. 

§ 11. Messin hälytinlaitteisto. 

 Vuokranantajalta on saatu lupa laittaa hälyttimen päätelaite myös autotallin 
puolelle. Päätettiin asennuttaa se. Tommi L. hoitaa asiaa. 

§ 12. Juuson P2-kurssi. 

Juuso on kysynyt sopiiko hänen pitää P2-kurssi yhdelle oppilaalle. Päätettiin 
että kurssin voi pitää jos se on normaaliin tapaan seuran kurssi, sillä erolla 
että kurssilaisia on vain yksi. 

§ 13. Messin äänieristys. 

Luokkahuoneen seinän toiselta puolelta tulee nykyään aika-ajoin melu- ja 
hajuhaittaa, joka häiritsee oppituntien pitoa. Nykyinen vuokralainen seinän 
toiselta puolelta on kuulemma kuitenkin lähiaikoina muuttamassa toisaalle, 
joten asia mahdollisesti korjaantuu itsestään. 

§ 14. Ilmoitusasiat. 

 Ei ilmoitusasioita. 

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

 Ei muita asioita. 

§ 16. Puuhapisteet: 

Päivämäärä Kuvaus Vastuuhenkilö Tilanne 

13.3.2008 Messin lisätilan hyllytarvikkeiden ja 
ikkunan raudoitustarvikkeiden 
selvittely. 

Petteri Keränen Kesken. Petteri 
organisoi 
Messitalkoot. 

22.3.2010 Kompressorin jakotukki-projekti. Mika Kärki Kesken. 

14.5.2010 Juuson kouluttajakorttien uusinta. Tommi Salminen Tehty. 

14.5.2010 Victoria tietojen päivittäminen 
venerekisteriin. 

Markku Heiskari Kesken. 
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14.5.2010 Filtterien tilaus kompressoreihin. Petteri Keränen Tilattu, odotellaan 
saapuvaksi. 

14.5.2010 Vesimessin käyttö seuran 
ulkopuolisten kurssien 
teoriatunneilla, tarkistus omistajalta. 

Markku Heiskari Tehty. 

27.7.2010 Hälyttimen päätelaite talliin. Tommi Lydman Uusi. 

27.7.2010 Kirjanpito-ohjelman uusinta. Markku Heiskari, 
Kaarina 
Jormalainen 

Uusi. 

27.7.2010 Hallivuoroista sopiminen. Jouni Herronen uusi. 

 

§ 17. Seuraava kokous. 

Seuraava kokous kutsutaan koolle erikseen. 

 

§ 18. Kokouksen päättäminen. 

Päätettiin kokous 18:00. 

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat: 

  

__________________________  __________________________ 

Oulussa ____.____._______ 

 


