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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 10/2012 

Aika: 03.09.2012 klo 18:00 
Paikka: Messipojantien kerhotila, Toppila 

Paikalla: Juhana Heino, Jouni Herronen, Markus Riihimäki, Tommi 

Salminen, Markku Heiskari, Jarmo Pätsi, Sini Heino ja 

Kaarina Jormalainen (johtokunnan ulkopuolelta) 

 

§ 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous avattiin 18:07 ja todettiin päätösvaltaiseksi. 

 

§ 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Allekirjoitettiin kokouksen 9/2012 pöytäkirja. 

 

§ 3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin allaolevankaltaisena. 

 

§ 4. Kalustoasiat 

Markku ja Jarmo ovat puuhanneet Victorian käynnistyksen kanssa. Viki 
käynnistetään nyt napista, ei avaimella. Päätettiin, että Victoriaan hankitaan 
peräsinkulmamittari (hinta: mittari 38,- + anturi 81,-). 

Pyydetään uudet tarjoukset sähkölukosta, koska messin ovessa on nyt 
valmius sähkölukkoon. Henri puuhailee väliseinää. 

Tomi V. on kysynyt mahdollisuutta saada messiavain. Kaarina olisi valmis 
luopumaan omasta avaimestaan. Päätettiin siirtää Kaarinan avain Tomille. 
Tommi S. kysyy Antti S:lta haluaisiko hän messiavaimen. Kaikilla 
laitesukelluskouluttajilla olisi hyvä olla avain messille (kurssien pitäminen), jos 
he sen haluavat. Päätettiin, että Antille teetetään avain, jos hän sen haluaa. 

 

§ 5. Talousasiat 

Käytiin läpi budjettiarvio vuodelle 2013, joka perustui entisiin jäsenmaksuihin 
sekä arvioihin kurssituloista. Budjetti oli hieman plussalla. Lisättiin arvioon 
sähkölukon kustannukset sekä arvioitu tulo kulkulätkistä. Budjetti oli tämän 
jälkeen reilusti miinuksella. Jos ehdotetaan jäsenmaksun korotusta 5,- eurolla 
sekä sponsorien siirtymistä jäseniksi (sponsorimaksu voidaan säilyttää, mutta 
sillä ei enää saisi mitään etuuksia), olisi budjetti vain hieman miinuksella. 
Päätettiin esittää budjetti näillä muutoksilla syyskokoukselle lokakuussa. 

   

§ 6. Hallivuorot ja kaupungin avustushakemus 

Kaupunki on myöntänyt meille samat hallivuorot kuin edellisenäkin vuonna. 
Raksilan vuorosta oli vain unohtunut lähettää sähköposti. Raatin vuorolla 
käytössä on koko allas, Raksilan radat samat kuin ennenkin. 

Juhana vie puuttuvat liitteet kaupungin avustushakemukseen. 
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§ 7. PR-asiat 

Project Aware pidetään 15.9. Torinrannassa. Kyseessä on rantojen 
siivoustapahtuma. Huolena mahdolliset huonot olosuhteet (virtaus, näkyvyys) 
Torinrannassa. Olisiko Kiikelinranta mahdollisesti parempi vaihtoehto? 
Tapahtuman mainokseen toivottaisiin järjestäjän sähköpostiosoitteen 
loppuosan muuttamista vähemmän poliittiseksi. Mihin pohjasta nostettu roju 
sijoitetaan ja miten/minne kuljetetaan? Lisäksi hyvä selvittää, mihin sukeltajat 
voivat pysäköidä autot ja kokoontua sekä mihin/millainen info-standi sijoittuisi. 
Markus R. lupaili organisoida sukellusoperaation. 

 

§ 8. Koulutusasiat 

Tomi V. on luvannut pitää syksyn P1-kurssin ja Antti S. pitää kevään P1-
kurssin. 

Lähikouluttajakurssin voisi pitää esim. kevään peruskurssin yhteydessä. 
Markus R. arveli, että voisi pitää kurssin kevään peruskurssin yhteydessä 
oppipoikamenetelmällä. Markus kyselee kurssista kiinnostuneita 
sähköpostilistalla. 

 

§ 9. Pikkujoulut 

 Toimintakalenteriin on merkitty pikkujoulupäiväksi 24.11. Seura täyttää tänä 
vuonna 35 vuotta. Juhana lupaili kysellä sähköpostilistalla järjestäjää 
pikkujouluille ja/tai 35 vuotisjuhlille. 

 

§ 10. Jäsenasiat 

 Uusia jäseniä: Janne Rekilä (vanha jäsen, TJ) 

 

§ 11. Ilmoitusasiat 

Markku laskuttaa seuralta 45,- + 2,50. Sini laskuttaa noin 250,- Hossan ja 
Raajärven leirien kuluja. 

 

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

 EA-happi pitäisi vaihtaa (leima on loppunut). Kirjoittaisiko Sanna uuden 
reseptin.  

 

§ 13. Puuhapisteet: 

Päivämäärä Kuvaus Vastuuhenkilö Tilanne 

6.8.2012 Venekysely Ekiltä. Matti Kajaus Kesken. 
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§ 14. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään Vesimessillä maanantaina 8.10. klo 17.30 ennen 
syyskokousta. Seuran syyskokous pidetään Vesimessillä maanantaina 8.10. 
klo 18:30. 

 

§ 15. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous 19:24. 

 

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat: 

  

__________________________  __________________________ 

 

Oulussa ____.____._______ 

Liitteet: Budjetti vuodelle 2013 


