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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 10/2014 

Aika: 18.12.2014 klo 17:45 

Paikka: Koskitie 28, Oulu (Oulun Sukelluskeskus Oy) 

Läsnä: Veli-Matti Tiilikainen (Puheenjohtaja), Tommi 

Lydman, Sini Heino (sihteeri), Markus Riihimäki, Samuli 

Kaakinen, ja Tomi Väisänen. Ulkopuolinen asiantuntija 

Juha Vahokoski.  
 

§ 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 

Kokouksen avaus 18:08. Paikalla 6 varsinaista jäsentä ja 1 ulkopuolinen.  

 

§ 2. Esityslistan hyväksyminen. 

Esityslista hyväksyttiin ehdotetussa muodossa 

 

§ 3. Ilmoitusasiat ja muut esille tulevat asiat (<1 minuutti). 

 

§ 4. Uimahallivuorot 

Pohdittiin uimahallivuorojen kustannuskysymyksiä. 

Ehdotuksina oli mm. sunnuntain vuoron lyhentäminen 

tunnilla ja hallivuorojen poisjättäminen toukokuulta. 

Muita vaihtoehtoja olisi esimerkiksi hallimaksujen 

kompensointi kaupungille tehtävillä talkootöillä kuten 

uimarantojen siivouksilla. Päätettiin supistaa ensi 

keväältä ja syksyltä toukokuun ja syyskuun hallivuorot 

eli kausi alkaa lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina ja 

loppuu huhtikuun viimeisenä sunnuntaina. Päätös tehtiin, 

koska hallimaksut nousevat vuodenvaihteessa 

huomattavasti. Päätöksen avulla säästöä tulee 1120,- 

euroa ja Raatin hallimaksut nousevat vain 178,- euroa 

budjetoituun 2050,- euroon  nähden. Kysytään uppopalloi-

lijoilta haluavatko he maksaa itse toukokuun ja syyskuun 

hallivuoroja. Samuli hoitaa neuvotteluja kaupungin 

suuntaan.  

 

 

§ 5. Korjaavia toimenpide-ehdotuksia seuraavalle johtokunnalle 

- olisi hyvä olla hallivastaava, joka ennakoi 

hallivuorojen käyttöä ennen esim. pyhiä tms., jotta 

tarvittaessa voidaan perua hallivuoro 

- talkootyöt kaupungille kuten uimarantojen 

siivoustyöt sekä mahdollisuus uimahallien altaiden 

syvien osien puhdistustoimenpiteisiin 

(pelastuslaitos tekee puhdistustyön nyt, mutta 

olisiko mahdollista saada työ seuralle?) 

- yhteistyö Oulun Sukelluskeskuksen kanssa halli-

vuorojen suhteen (annetaan Oulun Sukellus-
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keskukselle mahdollisuus käyttää uppopallovuoron 

matalaa allasaluetta) 

- todettiin, että ensi vuoden johtokunnan 

ensimmäisessä kokouksessa pitää avantouinnin sm-

kisojen järjestelyt laittaa käyntiin 

 

§ 6. Talousasiat 

Hyväksytään maksettavaksi 146,25 Sublight:lle, 152,71 

PPG:lle, 250,20 Sukeltajaliiton kunniamerkit ja 116,50 

kortin uusimiset. Tiedoksi 91,- jäsenmaksuja, 395,19 

Teemu Tapiolle pikkujouluista, 206,87 OPS (pikkujoulut), 

620,- Juhlanekka (pikkujoulut) ja 102,85 Victorian nosto. 

Tiedoksi 2015 johtokunnalle 558,35 IF ja 54,41 IF. 

 

§ 7. Seuraava kokous. 

Seuraava kokous  Oulun Sukelluskeskuksella. 

 

§ 8. Kokouksen päättäminen. 

Kokous päätetty 19:40. 

 
 

____________________________   _____________________________ 

Puheenjohtaja      Sihteeri 


