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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 7/2012 

Aika: 14.05.2012 klo 18:00 
Paikka: Messipojantien kerhotila, Toppila 

Paikalla: Juhana Heino, Markku Heiskari, Matti Kajaus, Markus 

Riihimäki, Sanna Meriläinen, Sini Heino ja Tommi Lydman 

(johtokunnan ulkopuolelta) 

§ 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous avattiin 18:12  ja todettiin päätösvaltaiseksi. 

 

§ 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Allekirjoitettiin johtokunnan kokouksen 6/2012 pöytäkirja ja siirrettiin 
kokouksen 4/2012 pöytäkirjan allekirjoitus seuraavaan kokoukseen. 

 

§ 3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin allaolevankaltaisena. 

 

§ 4. Kulunvalvonta autotalliin 

Autotalliin tehtäisiin väliseinä ja vanha ovi siirrettäisiin tähän seinään. Raffe 
hommaa uuden ulko-oven. Tarjoukset kysyttiin 4:ltä ja tarjous saatiin 3:lta 
yritykseltä. Hintatarjoukset olivat välillä 2538,- ja 3998,- euroa. Tarjouksissa 
oli joitakin eroja, kuten kahdessa tarjouksessa olisi sähkölukko ja halvimpaan 
tarjoukseen sisältyisi ns. solenoidisähkölukko. Pitää selvittää minkälainen 
lukko pitäisi olla vakuutuksen mukaan. Tarkoitus olisi, että pitkällä tähtäimellä 
lukkosysteemi olisi omakustanteinen ja seuran toimintaa palveleva systeemi. 
Tommi L. selvittelee vielä tarjousten erot. 

 

§ 5. Kalustoasiat 

Sähkökompressori on otettu huoltoon 10/2011 ja huolto on edennyt 
seuratoiminnan sekä valitun yhteistyökumppanin (Mavotec) toiminnan 
puitteissa. Pikkukompressorit on huollettu. Sähkökompressorin huolto on 
melkein valmis ja kompressori saadaan toimintakuntoon kesäkaudeksi. 

Victorian remppalista on edelleen suhteellisen pitkä. Edetään Victorian 
huolloissa periaatteella ”Pakolliset tehdään heti. Loput rempat tehdään 
resurssien ja puuhaporukoiden puitteissa pikku hiljaa.”. 

 

§ 6. Telakkasäätiön sukellustyö 

Telakkasäätiö on taas pyytänyt seuraa tarkastamaan laiturikettinkien ja 
painojen kunnon. Hommaan olisi hyvä saada 10-15 innokasta puuhaajaa. Työ 
etenisi jouhevasti 3 hengen ryhmissä: 1 sukeltaja, 1 narumies ja 1 kirjuri. 
Päätettiin laskuttaa työstä 75,- euroa/tunti. Puuhapäiväksi on sovittu 22.5. 
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§ 7. Talousasiat 

 Verottajan mukaan vuokranantaja ei saa periä vesimessin vuokrasta alv:a, 
koska seuran (vuokralainen) toiminta ei ole alv-perusteista toimintaa. Tilanne 
on hankala, koska vuokranantaja ei voi vähentää sähkö-, vesi-, yms. menoja 
verotuksessa. Markku keskustelee vielä asiasta. Vuokrankorotuksen (23%) 
vuoksi ei lähdetä pois, koska asiat ovat toimineet hyvin vuokranantajan 
kanssa ja vastaavien tilojen löytäminen järkevään hintaan saattaa olla 
haasteellista.. 

 

§ 8. Koulutusasiat 

 P1-leireille tarvitaan lisää kouluttajia. 

 GB-kurssin aikataulu ei ole vielä selvillä. 

  

§ 9. Uppopalloasiat 

 Tomi M. on pohtinut uppopallojäsenmaksuista uuden ehdotuksen. 
Uppopallojäsenmaksu nostettaisiin 65,- euroon ja uppopalloilevilta 
täysjäseniltä sekä sponsoreilta kerättäisiin vapaaehtoinen 15,- euron maksu. 
Tämä ehdotus ei periaatteessa muuta tilannetta miksikään, koska edelleen 
pitäisi kerätä ylimääräistä maksua. Joten jos näin toimitaan, voidaan mainiosti 
jatkaa samoin kuin tähänkin asti. 

 

§ 10. Leirit 

 Kesäleireiltä puuttuu edelleen järjestäjiä. Juhana laittaa viestiä listalle. 

  

§ 11. Haukiputaan montun portti 

Päätettiin, että osallistutaan Haukiputaan montun portin kustannuksiin (50,-). 

 

§ 12. Ilmoitusasiat 

Juhana on toimittanut avustushakemuksen kaupungille määräaikaan 
mennessä. Hakemusta täydennetään vielä kouluttajalistalla (Juhana). 

 

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

 Ei muita esille tulevia asioita.  

 

§ 14. Puuhapisteet: 

Päivämäärä Kuvaus Vastuuhenkilö Tilanne 

14.5.2012 Kaupungin avustushakemuksen 
täydentäminen kouluttajalistalla. 

Juhana Heino Uusi. 
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§ 15. Seuraava kokous 

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

 

§ 16. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous 19:18. 

 

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat: 

  

__________________________  __________________________ 

 

Oulussa ____.____._______ 


