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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 6/2012 

Aika: 16.04.2012 klo 18:00 
Paikka: Messipojantien kerhotila, Toppila 

Paikalla: Juhana Heino, Jouni Herronen, Tommi Salminen, Matti 

Kajaus ja Sini Heino 

§ 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous avattiin 18:05 ja todettiin päätösvaltaiseksi. 

 

§ 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Allekirjoitettiin johtokunnan kokouksen 5/2012 sekä seuran kevätkokouksen 
pöytäkirjat ja siirrettiin kokouksen 4/2012 pöytäkirjan allekirjoitus seuraavaan 
kokoukseen. 

 

§ 3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin allaolevankaltaisena. 

 

§ 4. Kalustoasiat 

Kompressoriremontti odottelee vielä muutamia osia. 

Seuran jäsenistö on toivonut helpompaa ja mielellään pitempiaikaista (24/7) 
ilmantäyttömahdollisuutta. Selvitellään ja pyydetään tarjouksia sähköisestä 
kulunvalvonnasta tms. järjestelmästä messille, joka mahdollistaisi kenen 
tahansa seuran jäsenen itsenäisen pääsyn messille täyttämään pulloja. 

Torniolaisilta olisi edelleen saatavilla sukelluskello montulle. Selvitellään 
kulkeminen montulle (puomi, reitti,…? Kaarina kyselee) sekä sukelluskellon 
mitat (JoHe) kuljetuksen järjestämiseksi. 

 

§ 5. Talousasiat 

Liitosta tulossa jäsenmaksulasku. Jouni on laskuttanut vuoden 2011 kuluja. 

 

§ 6. Uppopalloasiat 

Pyydetään uppopalloilijoita keskustelemaan uppopallovastaavan johdolla ja 
sopimaan miten hoidetaan vapaaehtoinen maksu tulevaisuudessa. Pyritään 
eroon vapaaehtoisesta maksusta ja siihen, että uppopallojäsenmaksut 
kattaisivat toiminnan ilman ylimääräisiä rahankeruutarpeita. Toivottavaa myös 
olisi, että kaikki uppopalloa treenaavat olisivat uppopallojäseniä ja 
sponsorimaksusta luovuttaisiin. Toivotaan, että uppopallovastaava 
valmistelee ehdotuksen keskustelujen pohjalta ennen syyskokousta, jos on 
tarvetta muuttaa uppopallojäsenmaksua. 

Tarkistetaan vapaaehtoisen maksun keräystarve tälle vuodelle, koska 
uppopallomomentilla ei ole rahaa käytettäväksi esimerkiksi loppukauden 
turnausmaksuihin. 
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§ 7. Koulutusasiat 

 P1-kurssin allasosio on käyty loppuun. Parilla kurssilaisella on vielä rästejä 
suoritettavana, mutta teoriaosio on kaikilla suoritettuna hyväksytysti. 

P3-kurssi on menossa Tomi V:n vetämänä. 

EA-kurssista on kyselyjä. Hintatietoja löytyy Liiton sivuilta ja Jouni laittaa 
kyselyä kiinnostuneista osallistujista. 

Tommi selvittelee Blenderi-kurssin  järjestämistä (aikataulupäällekkäisyydet, 
osallistujat, tms.). 

 

§ 8. Leirit 

 Kesän leireiltä puuttuu edelleen järjestäjiä. Jouni laittelee viestiä/kyselyä 
 leirien järjestämisestä. 

  

§ 9. Jäsenasiat 

Uusia jäseniä: Juha Metso (TJ), Päivi Metso (TJ), Joni Metso (TJ), Jussi 
Heikkilä (UJ), Timo Mehtälä (TJ, vanha jäsen) 

 

§ 10. Ilmoitusasiat 

Hallivuorohakemukset on tehty ja toimitettu kaupungin liikuntatoimelle. 

 

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

 Ei muita esille tulevia asioita.  

 

§ 12. Puuhapisteet: 

Päivämäärä Kuvaus Vastuuhenkilö Tilanne 

26.3.2012 Hallivuorohakemus. Juhana Heino Tehty. 

 

§ 13. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään Vesimessillä maanantaina 14.5. klo 18:00. Sitä 
seuraava kokous pidetään Vesimessillä maanantaina 4.6. klo 18:00. 

 

§ 14. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous 19:04. 
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Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat: 

  

__________________________  __________________________ 

 

Oulussa ____.____._______ 


