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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 3/2012 

Aika: 05.03.2012 klo 18:00 
Paikka: Messipojantien kerhotila, Toppila 

Paikalla: Jouni Herronen, Tommi Salminen, Markus Riihimäki, Markku 

Heiskari, Sanna Meriläinen, Sini Heino ja Markus Haataja 

(johtokunnan ulkopuolelta) 

§ 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous avattiin 18:04 ja todettiin päätösvaltaiseksi. 

 

§ 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Siirrettiin kokousten 7/2011, 14/2011 ja 2/2012 pöytäkirjojen allekirjoitus 
seuraavaan kokoukseen. 

 

§ 3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin allaolevankaltaisena. 

 

§ 4. Kalustoasiat 

Sähkökompressoriin on saatu puuttuvia osia ja huoltoprojekti etenee. 
Sähkökompura pyritään saamaan toimintakuntoon avovesikauden alkuun 
mennessä. Seuraavana huoltojonossa on nitrox-kompressori. 

Koulutuskaluston tarkastus on tehty. Kaikki laitteet ovat toimintakunnossa. 
Pari regua kaipaa pientä säätöä. Hallilla on vain 9 takkiliiviä, mutta Ekiltä 
ostetut kaksi takkiliiviä ovat messillä (Kaarina toimittanut) ja ne toimitetaan 
hallille. 

 

§ 5. Tiedotusasiat 

 Seuran sähköpostilistoihin tarvittaisiin muutoksia. Olisi hyvä, jos listoille voisi 
liittyä ja niistä voisi poistua itse sekä sähköpostisoitteensa voisi päivittää 
listoille itse. Sähköpostilistoilla olisi kuitenkin hyvä säilyttää jonkinlaiset 
rajoitukset. 

Facebook-sivustoa voisi yrittää vahvistaa epävirallisena tiedotuskanavana. 
Tiedonvälitykseen käytetään pääsääntöisesti sähköpostilistaa ja www-sivuja. 

 

§ 6. Uppopalloasiat 

Korien matot on uusittu. 

Päätettiin, että seura maksaa Tuomo M:n uppopallotuomarikurssin (20,-). 

 

§ 7. Koulutusasiat. 

P1-kurssi on alkanut. Kurssilla on 10 oppilasta, joista ensimmäisellä 
kurssikerralla oli paikalla 8 (yksi matkoilla ja yksi sairastunut). 
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Tampereella järjestetään 11.5.-13.5.2012 snorkkelikouluttajakurssi. Viivi olisi 
halukas lähtemään kurssille, mutta hän tarvitsisi sitä varten P3-kortin. 
Selvitetään voisiko snorkkelikouluttajakurssin suorittaa, jos toimittaa P3-kortin 
suoritustiedon jälkikäteen (Tommi S.). 

Anne V. olisi kiinnostunut norppaohjaajakoulutuksesta (järjestetään 
lokakuussa Tampereella). Kannustetaan Annea osallistumaan kurssille. 

 

§ 8. Jäsenasiat 

 Seuraan on liittynyt 11-vuotias norppajäsen, joka on suorittanut PADI:n 
sukelluskurssin 10-vuotiaana. Hän haluaisi ylläpitää sukellustaitojaan seuran 
hallivuorolla. Ohjeistetaan, että seuran hallivuorolla tulee noudattaa sen 
koulutusjärjestön ohjeistusta, jonka kurssilla on sukelluskurssin suorittanut. 

Ehdotetaan syyskokoukselle ”uudelleenkirjaamismaksua” toistuvasti 
jäsenmaksun maksamatta jättäville. Jäsenmaksun myöhässä maksavat 
aiheuttavat taloudenhoitajalle ja jäsenrekisterinhoitajalle ylimääräistä ja turhaa 
työtä. Siivotaan samalla sähköpostilista. 

Jäsenrekisteri on päivitetty jäsenmaksutilanteen mukaisesti. Liitto laskuttaa 
seuraa huhtikuun alussa 1.3. jäsenrekisteritilanteen mukaan. 

Uusia jäseniä: Janne Koskela (UJ), Irina Raykhel ja Ilya Skovorodkin (TJ) 

 

§ 9. Leirit 

Narvikin leiri on täynnä ja jonossa on 7 sukeltajaa. 

Kesän Norjanleiriltä puuttuu vetäjä. Yritetään kysellä innokkaita leirin 
järjestäjiä sähköpostilistan kautta. 

 

§ 10. Ilmoitusasiat 

Liiton Infopäivä järjestettiin Oulussa 3.3.2012. Aiheina oli seuratoiminnan 
haasteet, riittääkö innokkaita toiminnan ylläpitäjiä, kuinka saada kurssit 
täyteen ja kilpailutilanne paikallisten seurojen ja yrittäjien kesken. 

Tomi V. puuhasi Vesimiesten kyselyn 2012. Kyselystä saatiin hienoja 
ehdotuksia seuran toiminnan kehittämiseen ja runsaasti kommentteja 
toiminnasta. Laitetaan sähköpostilistalle johtokunnan kommentti (Sini). 

 

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

 Lisätään taloudenhoitaja (Kaarina) johtokunnan sähköpostilistalle.  

 

§ 12. Puuhapisteet: 

Päivämäärä Kuvaus Vastuuhenkilö Tilanne 

06.02.2012 Laitteiden sarjanumerojen päivitys 
kalustolistaan. 

Juhana Heino Tehty. 
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§ 13. Seuraava kokous 

Pidetään ylimääräinen kokous Vesimessillä maanantaina 19.3. klo 18:00. 
Seuraava kokous pidetään Vesimessillä maanantaina 26.3. klo 17:30 ennen 
kevätkokousta. 

 

§ 14. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous 20:21. 

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat: 

  

__________________________  __________________________ 

 

Oulussa ____.____._______ 


