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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 2/2014 

Aika: 10.02.2014 klo 17:45 

Paikka: Koskitie 28, Oulu (Oulun Sukelluskeskus Oy) 

Läsnä: Veli-Matti Tiilikainen (Puheenjohtaja), 

Markku Heiskari, Markus Riihimäki, Tommi Lydman, Sini 

Heino ja Tomi Väisänen. Varajäsen Pekka Rossi (sihteeri) 

ja Turo Tossavainen sekä ulkopuolinen asiantuntija Juho 

Vahokoski.  

Turo Tossavainen saapui paikalle 18:15. Tommi Lydman ja 

Markku Heiskari poistuivat 19:00. 
 

§ 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 

Kokouksen avaus 18:02. Paikalla 6 varsinaista jäsentä, 1 varajäsen ja 1 
ulkopuolinen asiantuntija.  

§ 2. Esityslistan hyväksyminen. 

Esityslista hyväksyttiin ehdotetussa muodossa. 

 

§ 3. Talousasiat: tilinpäätös ja tarkastus 

Tilinpäätöksen tilanne on vielä kesken. Kuitit on tallessa, epäselvyyksiä ei ole, 
jonkin verran miinukselle. Salmisen Tomi ja Pätsin Tomia on informoitu, että 
tilinpäätös tulee tarkistettavaksi maaliskuun alussa. 

Jäsenmaksut tulee olla ilmoitettuna 28.2. mennessä pääliittoon. Listat 
tarkistetaan ja mattimyöhäisiä muistutetaan maksamisesta. Tilillä tällä hetkellä 
15 000 €, 166 jäsentä maksanut jäsenmaksun tähän mennessä. 

 

§ 4. Kevätkokous  

 
Päätettiin kutsua yleiskokous koolle maanantaina 27.3.2014 klo 18:00. 
Paikkana Oulun Sukelluskeskus.  
 

§ 5. Vuokrat 

Todettiin, että vuokrasopimukset ovat voimassa muutettuina: 147,55 €/kk on 
hallivuokra, 100 €/kk on Oulun sukelluskeskuksen vuokra ja XX €/kk on 
Messin vuokra. Jäsenille ilmoitetaan Vesimessin järjestelyjen muutoksesta. 

Päätettiin, että jäsenrekisterinhoitaja hyväksyy uudet jäsenet heidän 
suoritettuaan seuran pankkitilille yleiskokouksen määrämät asianmukaiset 
maksut. 

 

§ 6. Laskut 

Hyväksyttiin laskut yhdistetyn aluetapaamisen ja Kemin urheilusukeltajien 40. 
vuosijuhlan kulut 30 € lahja, illalliskortit 35 € x 2  Markus Riihimäelle ja Veli-
Matti Tiilikaiselle sekä lisäksi Messin siivous-järjestelytalkoiden pizzakulut. 
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§ 7. Leiri-asiat 

Todettiin, että JääNalle 2014-leirin tilat on varattu. Järjestelyt on hoidossa. 
Jäänalle-kurssista (ilmainen) tiedotetaan jäsenille. Jos kurssista haluaa kortin, 
on maksu 35 euroa. 

Helatorstain Norjan leiristä: skootteridemon mahdollisuudesta keskusteltiin ja 
todettiin demo hyväksytyksi leirille. Järjestelyt leirille ovat kunnossa. Kiintiöt ja 
lisäkiintiöt ovat tällä hetkellä täynnä (35 henkeä). Sitovat maksut leirille 
maaliskuussa. Päätettiin, että Sakari Kaakisen vene otetaan mukaan ja 
maksetaan veneen sekä vetoauton polttoaineet. Myös seuran vene otetaan 
mukaan. 

P1-kurssileirin järjestelyt ovat kunnossa. 

Pasi Lassila ilmoittautui Norjan kesän leiriä järjestämään ja hyväksyttiin 
järjestäjäksi. Pasin järjestelykaveriksi ehdotettiin mukaan nuorempaa 
sukeltajaa, jos vapaaehtoisia löytyy. Hossan iso leiri, ei seuran, heinäkuun 
ensimmäisellä viikolla, toivottiin, että Norjan leiri eri aikaan. 

Kotimaan leirille haetaan vetäjää aktiivisista jäsenistä. Ehdotettiin innokkaiten 
seuralaisten kutsumista paikalle eri leirien tai muiden toimintojen 
järjestelijöiksi.  

Jatkosalmen kämppä Hossassa varattu alustavasti 1.-3.8.2014 seuran 
Hossan leirille. 

 

§ 8. Sukellusralli 

Rallin suunnittelua jatketaan myöhemmin keväästä. 

 

§ 9. Polar Bear Pitching 

Oulun Vesimiehet osallistuivat Polar Bear Pitching tapahtumassa valvojina 
(Simo Kivimäki). Jäsenille informoidaan tapahtumaan osallistumisesta.  

 

§ 10. Jäsentyytyväisyyskysely 

Jäsentyytyväisyyskyselystä tiivistelmä pöytäkirjan liitteenä. Tyytyväisyys-
kyselyä käydään läpi aktiivisuusillassa 24.2. Tapahtumaa käsitellään 
tarkemmin kohdassa 12. 

§ 11. Koulutusasiat 

Vapaasukelluskurssin koko 6 henkeä, kiinnostuneita 9 henkeä. Mahdolliset 
päivämäärät 12. tai 13.4. Kurssi lyödään lukkoon 8.3.2014. 
Omakustannushinta 200 €, sisältäen, 200 € kouluttajan lentokulut, 
koulutuspaketti 120 €, allasmaksut 280 €. Kurssin hinnaksi ehdotetaan 200-
210 € ja max osallistujamäärä 6 henkeä. Kuluiksi arvioitu 1200 €. Päätettiin, 
että kurssi järjestetään 6 hengen kurssina ja hinnaksi 210 €. Laajennusta 
vielä mietittiin: Tomi soittaa Markolle mahdollisuutta. 

P1-kurssi ok, Juhana vastuukouluttaja, 8 ilmoittautunutta, joista 1 miettii.  
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P2-kurssi ok. Jouni vastuukouluttaja. Teoria 23.2. Kurssille ilmoittautunut 9 
henkeä. 

Nitrox-kurssi ok, Jouni ja Tommi vastuukouluttajat, teoria 22.2. Nitrox-kurssilla 
XX henkeä. 

Rescue ja P3-kurssi Markuksella, Rescue P2-teorian jälkeen, teoriat 
myöhemmin keväästä, sukellukset kesän aikana. 

 

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

Huomioita aktiivisille jäsenille seuran toimintaan osallistumisesta mietittiin ja 
palataan myöhemmissä kokouksissa. 

Ehdotettiin, että 24.2. klo 18 Oulun sukelluskeskuksessa järjestetään 
aktiivisuusilta, jossa käydään läpi jäsenkyselyä ja tulevan kauden toimintaa 
(leirit jne.) sekä aktiivisia vetäjiä eri tapahtumiin. 

Arpajaisista keskusteltiin ja todettiin että seura ei järjestä arpajaisia. 

Seuran varusteet on käyty testaamassa 9.2.2014. Laitteet olivat suurelta osin 
kunnossa, muutama kalvo tulee vaihtaa ja liivi nro. 3 laitettiin poistoihin. 
Laitteet ovat valmiina kurssille.  

 

§ 13. Puuhapisteet: 

- Messin vanhojen pöytien ja tuolien poishakemisesta tiedotetaan 
jäsenille: Tomi 

- Ilmoitetaan jäsenille Vesimessin tilamuutoksista: Tomi 

- Juhanalta Turolle avain 

- Tomilta Veli-Matille avain 

- Vastuuhenkilöiden kysymiset 

- Markus hoitaa johtokunnan pöytäkirjat nettiin. 

- Tomi kysyy uppopallokysymykset 

- Markus etsii Victoriavastaavaa 

- Samuli kysyy Kajaukselta ponttoonivenevastaavan tilanteen 

- Nitrox-kompressorin huolto: Markus 

- Vesimiesten hinnaston tarkastelu ensi kokousta varten, 
sähköpostikeskustelu 

 

§ 14. Seuraava kokous. 

Seuraava kokous maanantaina 10.3.2014 klo 17:45 Oulun 
Sukelluskeskuksella. 
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§ 15. Kokouksen päättäminen. 

Kokous päätetty 19:45. 

 
 

____________________________   _____________________________ 

Puheenjohtaja 


