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Oulun Vesimiehet ry 
Johtokunnan kokous 4/2012 
Aika: 19.03.2012 klo 18:00 

Paikka: Messipojantien kerhotila, Toppila 

Läsnä: Jouni Herronen, Markku Heiskari, Markus Riihimäki, Tommi 
Salminen, Sanna Meriläinen 

 
 

§ 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 

Kokous avattiin 18:08 ja todettiin päätösvaltaiseksi. 

 

§ 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta. 

 Jouni toimi puheenjohtajana ja Markus sihteerinä. 

 

§ 3.  Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

 Siirrettiin edellisen kokouksen pöytäkirjan allekirjoitus seuraavaan 
kokoukseen. 
 

§ 4. Esityslistan hyväksyminen. 

Esityslista hyväksyttiin allaolevan kaltaisena. Käsiteltiin jäsenkyselyn tulokset 
ja esille tulevat asiat. 
 

  
§ 5. Jäsenkysely 

 
Koulutus: Jäsenistön esittämään kurssitarpeeseen nähtiin kyettävän 
vastaamaannykyisillä kouluttajaresursseilla hyvin. Seuraavat kurssit nähtiin 
tärkeimmiksi. 
- P3, Tomi Väisänen, keväällä 2012 
- P2 kesän aikana 
- Rescue, Markus Riihimäki, syksyllä 2012 
 
Koulutustarpeita huomioidaan kouluttajapalavereissa ja kurssitarjonnassa. 
Kaikkia kursseja ei ole mielekästä eikä tarpeellista järjestää pelkästään 
seuran omien kouluuttajien resursseilla. Erikoiskursseja esim. 
tekniikkasukelluskursseja ei välttämättä tarvitse odottaa järjestettävän seuran 
kautta. Kiinnostuneet voi puuhata aloitteellisesti ja voi pyytää seuralta tiloja 
tai allasvuoroa käyttöönsä. Erikoiskursseista kiinnostuneiden oletetaan 
tuntevan seuraa ja seuralaisia siten, että porukan kokoaminen ei pitäisi olla 
ongelma. 
 
 
Viestintä: Seuran tiedotus toimii sähköpostilistan ja ajantasaisena pidetyillä 
www-sivuilla sujuvasti. Lisäksi jäsenillä on halutessaan mahdollisuus käyttää 
muita viestintäkanavia kuten irc ja facebook. Tiedotuskanavat on mainittu 
www-sivuilla.Facebook on lisätty www-sivulle tiedotus välilehdelle. 
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Imatäytöt: Jäsenistö on ilmaissut tarpeita joustavammalle ilmätäytöille 
perinteisen messipäivystyksen ja talviajan uimahallin vaihtoehdoksi. 
Keskusteltiin mahdollisuudesta sijoittaa yksi kompressori kesän ajaksi 
Victorialle. Tähän kaavailtiin Oceanusta. Sijoitusksen toteutus pyritään 
tekemään Victorian kevätkunnostusten yhteydessä. Täyttökäytännöistä 
neuvotellaan Telakkasäätiönkanssa. 
  
Yhteistoimintaa: 
Jäseniä kannustetaan omatoimisiin tapahtumien järjestämiseen. Näistä 
hyvinä esimerkkeinä on yhteiset elokuvissa käynnit ja reissukuva illat.  
Seuraan kuulumattomien sukeltajien saamisesta seuratoimintaan 
keskusteltiin. Mainittiin liiton kampanjasta eletän kohteissa kortitettuille 
sukeltajille, jolla liitto pyrkii välittämään seurojen yhteystietoja ja kannustavat 
ottamaan kotipaikkansa sukeltajiin yhteyttä. Odotamme siis yhteydenottoja 
tätäkin kautta. Seuraesittelyjä kaavailtiin intosukellustapahtumien yhteyteen. 
Näiden markkinointia hyödyntäen paikallislehtiä tms. tiedotuskanavia olisi 
suotavaa. 
 
Kesän keskiviikkosukellusten organisointia alkaville sukeltajille nähtiin 
tärkeinä. P3-kurssilaiset vetää ainakin osan ke-sukelluksista. Lisäksi 
tarpeellista on huolehtia niiden organisoimisesta ilman P3-kurssilaisten 
aktiivista roolia. 
 
Kummisukeltajatoiminta aloitetaan kevään P1-kurssin aikana. Ajatuksena on 
että P1-leirille pyydetään kummiksi kiinnostuneita sukeltajia ja kontaktit P1-
oppilaiden kanssa toteutetaan leirien aikana. 
 
Vapaa sukellus kurssin tarve on tunnistettu jo pidemmän aikaa. Varsinaisen 
toteuttamisen muotoa kartoitetaan. 
 
 

 § 6. Muut esille tulleet asiat 
 
P1-leirillä huomioidaan erityisesti alaikäisten osallistujien vuoksi liiton eettiset 
säännöt mm. päihteettömyys.  
 
Ystävyysseuratoiminta:  
- Raahen leiri Bjuröklubben – ollaan yhteydessä, jos tarjoutuu mahdollisuuttta 
  yhteiseen leiripaikkaan. 
- Ousu ja ovm yhdessä jäänalle haukiputaan montulla 
- Pudasjärveläiset kyselleet mahdollisuutta osallistua toimintaan – jatketaan 
  neuvotteluja yhteistyöstä 
 
P3 budjetti hyväksyttiin muutoksitta. 
 
Koulutusvastaava oli selvittänyt, että snorkkelisukelluskouluttajakurssille voi 
osallistua vaikka P3 olisi kesken. Päätettiin, että seura kouluttaa 
snorkkelisukelluskouluttajan. 
 
Eräs lähikouluttaja on edelleen kiinnostunut Norppa-ohjaajan kurssista. 
Päätettiin, että seura kouluttaa ohjaajan. 
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§ 6. Seuraava kokous 

Seuraava johtokunnan kokous pidetään Vesimessillä ennen kevätkokousta 
maanataina 26.3.2012 klo 17:30. Kevätkokous alkaa 18:30. 
 

§ 7. Kokouksen päättäminen. 

Päätettiin kokous klo 20.15. 

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat: 

  

__________________________  __________________________ 

Oulussa ____.____._______ 


