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JÄSEN-INFO 1/2018
Seuran puheenjohtajaksi 2018 valittiin Jouko Kaipinen.
Johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi Veli-Matti Pynnönen, Jarno Koivisto, Jukka Gardemeister,
Kimmo Yli-Kojola, Jukka Jauho ja Timo Pöntinen.
Varajäseniksi Risto Hasu, Timo Vatto, Oona Tuuri, Tommi Järvinen, Juha Pynnönen ja JuhaPekka Pehkonen.
Johtokunnan järjestäytymiskokouksessa 9.1.2018 jaettiin vastuualueet seuraavasti:
Varapuheenjohtaja Kimmo Yli-Kojola, rahastonhoitaja Kati Leppäkoski-Pynnönen, koulutus Tommi
Järvinen, nuoriso ja juniorit Oona Tuuri, kalusto Jukka Gardemeister ja Timo Vatto, turvallisuus
Timo Vatto, vapepa Jukka Jauho, vapaasukellus Timo Pöntinen, uppopallo Pasi Tolvanen,
sukelluskalastus Jarno Koivisto, jäsenet Kati Leppäkoski-Pynnönen.
**************
Syyskokous päätti jäsenmaksuista. Jäsenmaksuohje postitetaan jäsenmaksujen mukana.
Jäsen- ja paineilmamaksujen eräpäivä on 15.2.2018
Jäsenasioidenhoitaja toivoo jäsenistön ilmoittavan osoitteen yms. muutoksista. Meiliä voit laittaa
jasenet@vesikot.fi.
Jäsenen katsotaan eronneeksi seurasta jättäessään jäsenmaksun maksamatta. Tässä
tapauksessa ei tarvita erillistä ilmoitusta jäsenasioidenhoitajalle.
**************
Kevätkokous pidetään tiistaina 6.3.2018 alkaen klo 18.00 Kymin Kerholla, Patosillantie 1,
Kuusankoski. Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat mm. tilinpäätös ja vuoden 2017
toimintakertomus. Seura tarjoaa kahvit. Muita virvokkeita omakustannehintaan Kymin Kerhon
tiskiltä. Tervetuloa.
**************
P1-kurssi alkaa 5.3.2018 klo 18.00 infolla ja uintitestillä. Infotilaisuus Lounaskahvila Kulmalla,
Kanervistontie 1, Kouvola. Uintitesti on infotilaisuuden jälkeen Urheilupuiston hallilla seuran
vuorolla.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut Tommi Järvinen p. 040-5940432.
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Rescue-diver ja P3-kurssit vuoden 2018 kevään/kesän aikana.
Jos ko. kurssit kiinnostaa, niin ottakaapa yhteyttä Jukka Jauho 040-5110819.
Koska kurssien läpäisykriteereihin kuuluu hapenanto-pätevyys ja ea-pätevyyden voimassa olo,
niin voi ilmoittautua DAN ea-kurssille, joka pidetään 17.2. Lounaskahvila Kulman tiloissa
Kouvolassa.
Danin kurssille ilmoittautumiset Jukka Jauho 040-5110819 tai Jukka Gardemeisterille 0503400852. Lisätietoja ea-kurssista J.Gardemeister.
Rescue ja P3 teoriat pidetään huhtikuussa ja avovesiosuudet touko-kesäkuun aikana.
t. Jukka Jauho
**************
Seura vuokraa edulliseen hintaan jäsenistölleen laitepaketteja ja yksittäisiä välineitä.
Pakettiin kuuluu ilmasäiliö, tasapainotusliivi, hengityssäädin sekä painovyö. Paketti vuokrataan
kesäkaudeksi ja on hinnaltaan 200,-e.
Yksittäisiä välineitä vuokrataan myös lyhemmäksi aikaa. Vuokrauksesta voi kysyä kalustonhoitaja
Jukka Gardemeisterilta, p.050-3400852.
**************
Täyttövuorot löytyvät netistä. ’Pulinoista’ löytyy tietoa mm. torstaisukelluksista, mahdollisista
täyttöpaikan talkoista yms. kalustoasioista. Pulinatunnus puliN44, salasana pul1nat
**************
Hallivuorot löytyvät netistä www.vesikot.fi/Harjoitusvuorot.
Harjoitusvuorohalleilla on Vesikoilla omat kansiot. -Kävijämääräkuittaus niihin kaupungin
kansioiden lisäksi.
-Vähän lisää kävijöille muistamista ja vaivaa, mutta kuittaukset ovat ’kullanarvoista’ materiaalia
mm. toimintakertomusta laadittaessa. Yksi kuittaus per päivä riittää. Kansiot kannattaa aina
tarkistaa! Junnut ja aikuiset eri sarakkeisiin.
Jättäkää paikat siistiin kuntoon, välineet paikoilleen, ja muistatte myös hallin järjestyssäännöt.
Urheilupuiston hallilla on seuran vuoroilla mahdollista käydä kuntosalilla. Paikat pitää myös siellä
jättää siistiin kuntoon, ja sammuttaa lähtiessään valot saleista.
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’Liikunta- ja pukeutumistiloissa tulee noudattaa järjestystä ja siisteyttä. Kaupunki laskuttaa seuraa
tahallisesta sotkemisesta voimassa olevan työhinnastonsa mukaisesti. Jos käyttäjälle luovutetut
kaupungin välineet rikkoutuvat, tulee siitä ilmoittaa henkilökunnalle. -Rikkoutumistapauksessa
noudatetaan vahingonkorvauslakia.’ *)
*)

’Liikuntatiloissa työskentelevän henkilökunnan antamia ohjeita on noudatettava.’

*)

Kaupungin liikuntatilojen ja -paikkojen käyttövuorojen jakoperiaatteet ja menettelyohjeet 2015

VASTUUT VESIKOIDEN HALLIVUOROILLA
Kaupungin määräyksen mukaan hallien normaalien aukioloaikojen ulkopuolella olevilla
seuravuoroilla pitää olla vastuullinen valvoja. Vesikoilla vastuuvalvojia ovat kouluttajat/ohjaajat,
aikuiset jäsenet sekä vanhemmat, keitä sitten halleilla onkin. Juniorit ovat aikuisten vastuulla niin
pukuhuone- ja pesu- kuin allastiloissakin.

