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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 7/2010 

Aika: 15.09.2010 klo 17:30 
Paikka: Messipojantien kerhotila, Toppila 

Läsnä: Markku Heiskari, Nico Heiskari (ilman äänivaltaa), Tommi 

Salminen, Markus Riihimäki, Kaarina Jormalainen ja Sini 

Heino 

§ 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous avattiin 17:45 ja todettiin päätösvaltaiseksi. 

 

§ 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Allekirjoitettiin kahden aikaisemman kokouksen (2/2010 ja 4/2010) pöytäkirjat. 
Siirrettiin edellisen kokouksen pöytäkirjan allekirjoitus seuraavaan 
kokoukseen. 

 

§ 3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin allaolevankaltaisena. 

 

§ 4. VHF-laitteen hankkiminen Maddeen 

 Ehdotettiin, että Maddeen olisi hyvä hankkia käsi-VHF-laite yhteydenpitoa 
varten. Laitetta säilytettäisiin Victoriassa. VHF-laite helpottaisi yhteydenpitoa 
rannan ja/tai Victorian sekä Madden välillä. Päätettiin, että Markku H. voi 
käydä ostamassa Biltemasta VHF-laitteen/laiteparin (kustannusarvio noin 79,-
/kpl). 

 

§ 5. Madden lainaaminen ja ehdot 

Maddea on kyselty lainaan ja Madden käyttöastetta olisi hyvä myös saada 
nostettua. Venettä on turha seisottaa Messin takapihalla, jos joku olisi 
halukas sitä käyttämään. Päätettiin, että Madde voidaan hakemuksesta 
myöntää käyttöön seuran jäsenille seuran nimenkirjoittajan luvalla, mutta vain 
sukeltamiseen liittyvään käyttöön. Veneen käyttöön saamisen ehtona on 
veneen ja sen varusteiden tuntemus sekä veneenkäsittelytaidot. Vene on 
ensisijaisesti käyttäjän vastuulla eli veneen käyttäjä on vastuussa veneestä 
sekä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Maddea ei anneta käyttöön 
vähintään kaksi viikkoa ennen sellaisia seuran leirejä, joille vene lähtee 
mukaan. Veneen käytöstä peritään kalustomaksua 20,-/päivä, 40,-
/viikonloppu tai 100,-/viikko. 

 

§ 6. Uimahalliasiat 

Jouni on ilmoittanut, ettei ehdi kysellä tiloja kompressorille ja laitepaketeille 
Raatista. Juha H. on luvannut kysellä varastotiloja. 

Hallivuoron radoista on ollut hieman epäselvyyttä ja hallivuoron käyttäjiä on 
ohjattu eri radoille parilla ensimmäisellä hallivuorolla. Hallilta pitää selvittää, 
mitkä radat kuuluvat seuran vuoron käyttöön. Toiveena olisi saada radat 1-4 
(nämä on alunperin ilmoitettu kaupungilta), koska altaan ainoat rappuset ovat 
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radan 1 päässä. Rappuset helpottavat kurssin aikana altaaseen ja sieltä pois 
siirryttäessä. Myös varusteiden kuljettaminen olisi helpompaa, jos käytössä 
olisi lähempänä katsomoa olevat radat, muutoin kamppeet joudutaan 
kantamaan altaan ympäri toiselle puolelle. 

Sunnuntain hallivuoro on ollut lähes tyhjillään vuoron loppupuolella. 
Uppopalloilijoita kehotetaan halutessaan tulemaan sunnuntain hallivuorolle 
noin klo 19 eteenpäin, jotta hallivuoron loppuosallekin olisi käyttöä. 
Sunnuntain hallivuoro on kuitenkin ensisijaisesti yleisvuoro sekä 
koulutusvuoro ja uppopalloilijoiden on annettava altaassa tilaa 
kuntouimareille, sukeltajille sekä kurssitoiminnalle. Uppopalloilijoille on 
torstaisin hallivuoro Raksilassa. 

 

§ 7. Talousasiat 

Laskutuksessa on nyt käytössä Passelin uusi ohjelmistoversio (Passeli+ Lite) 
ja Kaarinalla on kirjanpidossa käytössä uusi ohjelmisto (Passeli+). Seuran 
taloudellinen tilanne on hyvä. 

Markus R. voi laskuttaa seuralta 217,46 euroa Victorian polttoainekuluja 
(n.170 litraa dieseliä) ja 19,50 euroa pääkytkimestä Victoriaan. 

 

§ 8. Koulutusasiat 

Tommi S. on aikonut pitää Nitrox-kurssin. Kurssin budjetiksi hyväksyttiin 
kevään Nitrox-kurssin budjettiarvio. 

Juhan vetämä P2-kurssi on edennyt mukavasti. Muutama kurssilainen 
kortitettiin Kaatialan leirillä ja lopuillakin kurssilaisilla puuttuu enää vain joitakin 
osasuorituksia. 

Syksyn P1-kurssi on täyttymässä hyvää vauhtia ja jonossa on runsaasti 
kurssista kiinnostuneita. 

 

§ 9. Uppopalloasiat 

 Torstain hallivuoro on siis ensisijaisesti uppopallovuoro, mutta uppopalloilijat 
voivat tulla sunnuntain hallivuoron loppupuolella (n. klo 19 alkaen) 
harjoittelemaan Raattiin, poikkeuksena P1-kurssipäivät. Uppopalloilijoiden 
tulee kuitenkin sunnuntain vuorolla antaa tilaa muille hallivuoron käyttäjille. 

Uppopalloilijat ovat tiedustelleet mahdollisuutta omaan ”alatiliin” seuran 
kirjanpidossa. Todettiin, että uppopallon talousasioita pystytään hoitamaan 
seuran kautta, jos Kaarina perustaa kirjanpitoon uppopallotoiminnalle omat 
tulo- sekä menotilit ja Markku perustaa uppopallotapahtumille laskutukseen 
oman viitenumeron. Uppopalloilijat voisivat maksaa tilille omalla viitenumerolla 
vapaaehtoista uppopallovarustemaksua. Uppopallovastaava voi käyttää tilillä 
olevia varoja uppopallovarusteiden hankkimiseen ja tililtä voidaan maksaa 
esimerkiksi uppopalloturnausmaksuja. 

Päätettiin, että seura maksaa syystalven turnausten (2kpl) 
osallistumismaksut, 25,- euroa/turnaus. 

Uppopalloilijoita pyydetään valmistelemaan seuran yleiskokousta varten 
uppopallobudjetti vuodelle 2011. 
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Päätettiin, että uppopalloilijat voivat varata uimahallilta kokoustilan uusien 
pelaajien infotilaisuutta varten. Seura maksaa tilan vuokran. 

 

§ 10. Victoria 

 Kattilankallan leirin aikana havaittiin, että kannentiiviste vuotaa. Victoria 
kaipaa siis talven aikana remonttia. Pohdittiin vaihtoehtoja remontin 
tekemiseen sekä vertailtiin erilaisia Victorian lämmitystapoja remontin ajaksi. 

 

§ 11. Messin hälytinlaitteisto. 

 Tommi L. on ilmoittanut, että hälyttimen asentaminen autotallin puolelle 
onnistuu. Hälyttimelle pitää vetää sopiva kaapeli tallin puolelle. Hälyttimen 
asentaja tulee paikalle, kun kaapeli on vedetty tallin puolelle. 

 

§ 12. Ilmoitusasiat. 

 Ei ilmoitusasioita. 

 

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

 Ei muita asioita. 

 

§ 14. 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 Victorian tietojen päivittäminen 
venerekisteriin. 

Markku Heiskari Tehty. 

14.5.2010 Filtterien tilaus kompressoreihin. Petteri Keränen Tehty. 

27.7.2010 Hälyttimen päätelaite talliin. Tommi Lydman Kesken. 

27.7.2010 Kirjanpito-ohjelman uusinta. Markku Heiskari, 
Kaarina 
Jormalainen 

Tehty. 

27.7.2010 Hallivuoroista sopiminen. Jouni Herronen Tehty. 

15.9.2010 Varastotilojen kysely uimahallilta 
kompressorille ja laitepaketeille. 

Juha Haapajärvi Uusi. 
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§ 15. Seuraava kokous. 

Seuraava kokous kutsutaan koolle erikseen. 

 

 

§ 16. Kokouksen päättäminen. 

Päätettiin kokous 19:00. 

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat: 

  

__________________________  __________________________ 

Oulussa ____.____._______ 

 


