Kysely Ousu ja OVM jäsenille
Vastauksia 46 kappaletta
Molempien seurojen jäseniä yhteensä 19kpl
Ousun jäseniä yhteensä: 8kpl
OVM jäseniä yhteensä: 18kpl

Vastauksia:
Miksi kuulut molempiin seuroihin?

Jotta voi edistää yhdistymistä. Ja että leireillä missä on molemman seuran porukkaa ja kompuroita niin voi
käyttää vapaasti mitä tahansa kompuraa.
Laajempi tapahtumatarjonta, koulutustoiminta
Laajempi tapahtumatarjonta, koulutustoiminta
Mahdollisimman laaja hyöty
Mielenkiinnosta lajiin
Ollakseni tietoinen kaikista sukellustapahtumista.
Mahdollisuus osallistua useammalle leirille. Helpottaa leirien kompura järjestelyitä
Molempien seurojen tarjoamat laitteet ja muut harrastamiseen liittyvät puitteet ovat käytettävissä.
Molemmissa seuroissa on jotain sellaista toimintaa missä haluan olla mahdollisesti mukana
Leirivaihtoehdot lisääntyy ja edistääkseni seurojen yhdistymistä
Koska molemmilla seuroilla erikseen on suhteellisen vähän tapahtumia/leirejä, on parempi kuulua
molempiin
Molemmilla hyviä sukellustapahtumia
Hyödyt molemmista ja enemän tapahtumia yhteensä
Historiallisista syistä. Olin perustamassa OuSua, mutta jäin OVM aktiiviksi.
Historiallisista syistä, haluan tukea molempia seuroja. Molemmissa on mukavaa seuraa ja ain ei pääse
toisen leirille mutta toisen leirille pääsee
Koulutus Vesimiehillä, enemmän tapahtumamahdollisuuksia
Kummankin leirit ja kalusto käytettävissä
Halu olla mukana molempien seurojen toiminnassa

Oululaisia sukeltajia on viime aikoina puhututtanut se, että pitäisikö OuSu:n ja Vesimiesten yhdistyä.
Mitä mieltä tästä keskustelusta olet?
43 ääntä että keskustelu on ollut aiheellista
1 ilman mielipidettä
1 mielestä keskustelut pitäisivät lopettaa

Millainen sukellusseurasi mielestäsi on? Kaikenlainen palaute ja kritiikki on tervetullutta.

Molemmat on aivan hyviä ja toimivia seuroja
Olen ollut tyytyväinen.
Tarjoaa puitteet sukellusharrastukseen; happihuolto ja sukelluskavereita.
Sopivan pieni ja ketterä ratkaisuissaan. Jäsen voi järjestää sellaista toimintaa kuin haluaa. Kaluston
huoltovastuussa ovat kaikki jäsenet, jotka niitä käyttävät. Seurassa ei ole koulutusvastuuta, joka on hyvä asia.
Toimintaa jäsenten halukkuuden mukaan, jota ei tällä hetkellä ole ollenkaan. Seurassa ei ole perinteistä
yhdistysaktiivisuutta, elikkä vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa toimintaa, mm. varojen keruuta, jäsenistön
aktivoimista jne, aiemmin oli, mm. kaikki kalusto on hankittu talkoorahoilla. Seurassa on useita kuppikuntia, jotka
toimivat seuran sisällä kuin omat "yhdistykset", tämä hajottaa yhtenäisen jäsentoiminnan. Mielestäni jokaisen
tulisi valita oma seuransa, ja panostaa toimintansa sinne, eikä roikkua useissa seuroissa nauttien vain eduista.
Jokatapauksessa Oulussa tulee olemaan tulevaisuudessa useampi seura, jotka kenties keskittyvät olemaan
sukelluksen yleisseura tai erikoisseura, esim. tekniikkalajeihin keskittyen, vaikkakin tulisi tapahtumaan Ousun ja
Vm:n yhdistyminen.
Sukeltajia palveleva, sukeltajien yhteistä etua palveleva. Hyvä henki missä ymmärretään kaikkien ihmisten
erilaisuus ja lopetetaan pilkun viilaus. Pilkun viilauksella on saatu monta riitaa aikaiseksi.
Seurassa tarvisi olla muutama jäsen joilla olisi intoa luoda aktiivista toimintaa ja saada niin vanhat kuin varsinkin
uudet sukeltajat sukeltamaan porukassa. Jotain pientä aktiviteettiä viikoittain. Toiminta pitäisi olla näkyvää
verkossa, facebook:ssa ja keskustelupalstoilla. Jotenkin tuntuu että seuran seuratoiminta on minimissä ja seuran
jäsenet pienissä porukoissa keskenään järjestävät jotain omatoimista pienimuotoista toimintaa. Seura on lähinnä
ilmahuoltoa varten.
Sellanen seura jossa on tarvittava kalusto harrastukseen ja seura kannustaa jäseniään sukeltamaan ja
osallistumaan seuran toimintaan.
Ousuhan ei näin tee koska ei osallistu leirien kuluihin millään lailla. Ja tästä johtuu mielestäni se että talkoisiin tai
rahankeruu tapahtumiin ei löydy osallistujia. Ja miksi lähteä kun siitä ei hyödy mitenkään. Ja kalustokin on jo
sellainen että se suurimmalle osalle sukeltajista riittää todella hyvin.
Ousun toiminnasta saa tällainen ei-aktiivinen jäsen todella huonosti tietoa. Ainoastaan viikkosukelluksista tulee
tiedotteita (mikä on hyvä asia) mutta muista sukellusreissuista ei koskaan kuulu mitään. Ilmeisesti kaikki käyvät
omissa pienissä ryhmissään sukeltamassa ja vain viikkosukellukset ovat seuran yhteisiä tapahtumia.
hyvä
Korona-aikana toiminta on luonnollisesti ollut aika kuollutta, mutta toivottavasti tilanne normalisoituu. Muuten
aivan tyytyväinen. Aktiivisista tapahtumajärjestäjistä on ollut pulaa.
Ousu on hyvä seura. Toiminta on vain päässyt aika pahasti hajautumaan, eikä seuratoimintaan vahvasti liittyvää
yhteisöllisyyttä ole enää juurikaan jäljellä. Asia voidaan kyllä edelleen korjata mutta esim. keskustelut uuden
seuran perustamisesta romuttavat tämän ajatusmaailman täydellisesti.
Moniko tuplajäsenistä on valmis tekemään uudessakkaan seurassa yhtään mitään? Moniko niistä, jotka ovat
olleet leireillä tai seuran muissa tapahtumissa olisi itse valmis järjestämään seuralle jotain? Tästähän se
seuratoiminnassa on kyse ja nyt kuvitellaan että uudessa seurassa näitä järjestäjiä olisi jotenkin paremmin
tarjolla. Miten?
eräillä hepuilla on joku sisäpiiri, joka jonku verran häiritsee
Tällä hetkellä tekijöitä löytyy liian vähän. Kaksoiseuralaiset ovat aktiivisia ja löytävätkin parhaat palat
molemmista seuroista. OVM paikkaa tässä hyvin Ousun puutteita. Tuplajäsenten tarmo ei kuitenkaan riitä
molempien seurojen toiminnan tukemiseen, ainakaan kovin pitkään. Ousu on samalla hajautunut omiin
porukoihinsa lähinnä osaamistasojensa ja mieltymysten mukaan. Tässäkään ei ole mitään väärää, mutta seuran
täytyy huolehtia, että ilmahuoto ja blendauskalusto tukee jokaisen seuralaisen tarpeita. Koen sen myös tällä
hetkellä seuran tärkeimmäksi tehtäväksi.

Mitä hyvää, mahdollisuuksia tai lisäarvoa voisi mielestäsi olla yhdessä sukellusseurassa kahden
erillisen seuran sijaan?

Aktiiviset jäsenet lisääntyis, leireille osallistujamäärät kasvaa, kalusto paranis, kustannukset pienenis
suhteessa jäsenmäärään ja lukuisia muita.
Laajempi tapahtumatarjonta, enemmän järjestelijöitä, laajempi kalusto.
Laajempi tapahtumatarjonta, enemmän järjestelijöitä, laajempi kalusto.
laajempi porukka, parempi kalusto, paremmat seuratilat
abc
Yksi iso seura palvelisi paremmin seuran sukeltajia. Kalusto laajenisi. Mahdollisuus parempiin seuratiloihin.
Enemmän sukeltajia. Enemmän tapahtumia.
Leirien järjestäminen helpompaa ja niissä enemmän osallistujia. Monipuolisempi kalusto.
Laajempi kalusto käytettävissä, enemmän aktiivisia harrastajia seuratoimintaan, yksi jäsenmaksu,
pienemmät kiinteät kustannukset (vrt. yksi seuratila)
Paremmat resussit, kaikissa toimintaan liittyvissä asioissa.
Aktiiviset toimijat eivät jakautuisi kahteen eri seuraan. Isompi seura mahdollistaisi paremman kalustooptimoinnin, nyt kaikkea pitää olla molemmissa seuroissa.
Olen yhdistymisen kannalla: pienessä kaupungissa on rajallinen määrä sukeltajia, ja tuntuu hassulta että ei
muka mahduttaisi yhteen seuraan. Tuplaten resursseja ja porukkaa = enemmän toimintaa kaikille,
toivottavasti. Ehkä jopa useampi allasvuoro saataisiin aikaan.

En näe yhtään negatiivista asiaa yhdistymisessä. Kompressorit yhdistämällä voisi osan myydä ja silti olisi
erittäin hyvä valikoima kompressoreja eri tilanteisiin. Aktiivisia jäseniä on melko vähän molemmissa
seuroissa. Kun ne yhdistäisi, uskoisin, että tapahtumatkin lisääntyisivät.
En näe tässä paljoakaan lisäarvoa. Tämän hetkisen jäsenistön, joka on asenteeltaan kaukana
yhdistystoiminnan vaatimasta vapaaehtoisesta aktiivisuudesta, näen heidän sovittamisen yhteen isoon
seuraan todellakin haastavalta.
Tietenkin palvelut löytyy yhdestäpaikasta, ja se mitä jotkut on kokenut että vesimiehistä puuttuu saisi
kaikille.
Enemmän aktiivijäseniä = enemmän toimintaa
Kaikki saman katon alla
Enemmän mahdollisuuksia ja käsipareja suhteessa pienemmillä kustannuksilla. Lisää sukelluskavereita.
Enemmän jäseniä halvempi vuosijäsenyys kuin kahden seuran jäsenyys. Enemmän mahdollisuuksia
pienempien ryhmien leireille kun kalustoa on tarjolla. Helpompaa ohjata uusia seuraan kun ei tarvi ”valita”
eli lisää jäseniä. Paremmat palvelut jäsenille. Lopettaa me - te asetelman, mikä näkyy toisinaan ja laji kärsii.
Yhteneväinen keskustelu yhteys kaupungin kanssa.

Ehkä voisi olla jotain taloudellista hyötyä ja voidaanko karsia päällekkäisiä toimintoja.
Lisää aktiviteettiä, laajempi kalusto esim leireillä, enemmän sukeltajia, vähemmän kustannuksia.
enemmän yhteisiä tapahtua ja kaksinkertaisen kaluston ylläpitäminen kallista
Tietenkin palvelut löytyy yhdestäpaikasta, ja se mitä jotkut on kokenut että vesimiehistä puuttuu saisi
kaikille.
Kaikkille etu
-Kalusto yhdistyisi. Molemmilla seuroilla on osa kalustosta hyvää ja tarpeelista ja osa kalustosta joutaisi
kiertoon.

-Tilat voitaisiin mahdollisesti järjestää uusiksi että saataisiin sellainen paikka missä olisi miellyttävä käydä
täyttämässä pullot ,tehdä kaasut ja mahdollisesti huoltaa välineitä.
Kulut pienenee, leirejä enemmän, aktiivisia jäseniä enemmän ja kalusto paranee kun kahden seuran
vehkeet yhdistyy.
Aivan turhaa jakaa resurssit sun muut erikseen, yksi seura olisi yhdessä vahvempi.
Resurssit järjestää sukellus leirejä paremmat. Kustannukset pienenee.
Mahdollisuus saada paremmat seuratilat kun ei tarvitse ylläpitää ja maksaa kahta erillistä seuratilaa
samassa rakennuksessa.
Enemmän innokkaita osallistujia tapahtumiin. Uusia ajatuksia seuratoimintaan.
Enemmän tapahtumia ja niiden järjestäjiä, suurempi kalustovalikoima, toimitilojen järkevöittäminen, vain
yhden seuran jäsenmaksut, Oulun sukeltajat yhden seuran alle (paljon tuplajäseniä)
Toimiminen yhdessä on tehokkaampaa, enemmän sukelluskavereita, aktiivisten toimijoiden työ palvelee
laajempaa sukeltajajoukkoa,, investoinnin paremmassa käytössä, jne..
Harrastajia on sen verran vähän ettei kahta seuraa tarvita. Parempi potentiaali hankkia kalustoa
Kalusto riittäisi paremmin jatkuvasti kasvavalle tekniikka porukalle. Aktiiviset jäsenet saisivat kohdistaa
voimansa yhdelle seuralle.
Enemmän kalustoa, enemmän aktiivisia jäseniä ja tapahtumien järjestäjiä. Vain yhdet seuratilan
vuokrakulut
Ei oikeastaan mitään. Yhtään järjellistä argumenttia en ole vielä ainakaan keneltäkään kuullut? Esimerkkinä
valitetaan huonoista seuratiloista. Vessa ja vesipiste ei taida oikeasti olla niin tärkeitä, että pitäisi luoda uusi
seura näiden vuoksi. Ousulla on toimivat ja siistit seuratilat.
Ennemmän osallistujia tapahtumiin. Ei peruunnu niin herkästi

Mitä huonoa, haasteita tai ongelmia epäilet olevan yhdessä sukellusseurassa?

Ei mitään.
En keksi mtn.
En keksi mtn.
en mitään
def

Kaluston arvosta ei taideta päästä yhteisymmärrykseen.
Ei tule mitään mieleen kun asiat sovitaan huolellisesti.

Enemmänkin näen teknisiä haasteita siitä kuinka yhdistyminen toteutetaan ts. kumpi seura sulautuu toiseen
vai onko uusi seura parempi ratkaisu, kalustojen siirrot, uusien toimintamallien luonti jne. paljon hommaa ja
vähän vapaaehtoisia... mutta ehdottomasti olen yhdistymisen kannalla.

Ei mitään huonoa.
Joitakin ikivanhoja henkilökemiahaasteita saattaa joillain ihmisillä olla, mutta käsittääkseni isoimmat kränät
aiheuttaneet ihmiset ovat jo poistuneet molemmista seuroista.

en mitään, en yhtään mitään
Seuratoiminnan järjestäminen, entistä enemmän vahvoja kuppikuntia, jotka eivät siedä toisiaan, kaluston
huolto, päättämättömyys, avoimuus
Organisaatioiden yhdistyminen aina aiheuttaa ongelmia, kun kaikille johtohahmojen ei välttämättä löydy
rooleja. Tämäkin selviää keskustelemalla.
En näe omalla kohdallani huonoja puolia
Toivottavasti leirien määrä ei vähene
Kaikkia miellyttävän nimen keksiminen. Jokin syy varmasti myös on, miksi kaksi seuraa on syntynyt.
Yksittäisten jäsenien vahva muutosvastarinta, pelko muutoksesta ja aiemman yhteisön muutoksesta.
Uskon, että suurimmalle osalle jäseniä asialla ei ole merkitystä. Ns. Hiljaisten jäsenien suhtautuminen
muutokseen epävarmaa.

Porukka kasvaa isoksi. Riittävätkö toimitilat ja hallinnoiva henkilökunta. Joku voi tykätä toimia pienemmässä
porukassa, tuleeko eroamisia.
Historia? Ei kai muuta.
eri seurojen jäsenten tarpeet ovat erilaisia
Organisaatioiden yhdistyminen aina aiheuttaa ongelmia, kun kaikille johtohahmojen ei välttämättä löydy
rooleja. Tämäkin selviää keskustelemalla.

Haasteena on löytää oikeat henkilöt oikeille paikoille,jotka kaikki jäsenet hyväksyvät.
Yhdistynyt seura muuttuu Ousun kaltaiseksi seuraksi, joka ei kannusta seuratoimintaan.
En mitään.
Liekö mitään historian painolastia enää kahden seuran syyksi, aivan hyvin mahduttanee yhteenkin?
"Yhteenhiileen" puhaltaminen/yhteisen harrastuksen yhdessä tekemiseen uskominen.

Miten saadaan molempien seurojen jäsenet kokemaan yhdistynyt seura omaksi seurakseen? Olen esittänyt
ajatuksen, että liitetään Oulun Urheilusukeltajat ry Oulun Vesimiehet ry:een ja samalla vaihdetaan
yhdistyksen nimeksi Oulun Urheilusukeltajat ry:ksi. Eli OuSu:n nimi säilyisi ja Vesimiehet nimenä jäisi
historiaan. Juridisesti kuitenkin kyseessä olisi pitkän historian omaava seura ja Y-tunnus olisi
viranomaistenkin silmissä pitkän historian omaava. Näin kaikki voisivat ajatella, että tämä on se vanha
seura hieman parannettuna ja tähän seuraan olen aina kuulunut.

Jos yhdistyminen tehtäisiin yhteisymmärryksessä (säännöt, hyvä henki), niin en mitään.
Kumpikaan seuroista ei kuulu enää Sukeltajaliittoon, tuki valtakunnalliseen edunvalvontaan puuttuu. Ei
voida myöskään suoraan vaikuttaa siihen mitä liitto tekee.
En mitään
Suuri kalusto jää pahimmillaan muutaman henkilön huoleksi vuodesta toiseen.

Lippukunnat lisääntyvät entisestään

En ymmärrä koko kysymyksen pointtia mitä tällä haetaan?

Jos seurojen yhdistymiskeskusteluihin päädytään jossain vaiheessa, niin mitä käytäntöjä (tai muuta)
haluaisit säilyttää nykyisestä seurastasi? Voit antaa myös uusia ideoita. Ilmoita vastauksessasi,
kummasta seurasta haluaisit käytännöt säilyttää.

Kaikki on sovittavissa.
Täyttö 24/7, kompuroiden ilmainen lainaus omille retkille.
Täyttö 24/7, kompuroiden ilmainen lainaus omille retkille.

kyllä

Ilmatäytöt ympäri vuorokauden ( ousu), erillinen tekniikkasukellus jaosto (ovm, uppopalloilijat)
Ousu; happihuolto
OVM; seuran kustantamat leirimajoitukset, uimahallivuoro

Kaluston lainaaminen pitää olla selkeämpää ja mahdollista jäsenille. Pääsy kulkulätkällä tai avaimella
blendauskalustolle ja kaasuille on tärkeää.
Merikelpoinen vene Telma-sukelluksia varten on myös hyvä olla.
Vesimiehissä on hyvää reipas tekemisen asenne, venehommat, ilmahuollot ja niin eespäin. Nämä haluaisin
ehdottomasti säilyttää. Mun jäsenyys OuSussa oli niin lyhyt ja vuosien takaa, etten juuri muista sikäläisiä
käytäntöjä.

Kummasta vaan. tosin hallitus on ehkä hyvä olla isompi, kuten vesimiesten johtokunta. OuSulla on hyvä tuo
ilmainen kompressorien lainaus.
Seura ei kouluta, eikä sillä ole täten nimettyä koulutusjärjestöä (Ousu), Seuratilat ovat käytössä 24/7
(Ousu), kaluston huoltovastuu kaikilla jäsenillä (Ousu), Seuratapahtumissa sukelletaan luokituksen ja
päivän kunnon mukaisesti (Ousu), Toimintaa jäsenten aktiivisuuden mukaan (Ousu), seura ei kuulu liittoon
(Ousu), jäsen voi halutessaan kuulua liittoon (Ousu). Ei tässä vaiheessa uusia ideoita, kun en ole kovin
valmis itsekään lisäämään aktiivisuuttani seuratoiminnassa, yleensähän ideoita ja kehitysidoita tulee paljon,
mutta niiden toimeksipanijoita ei löydy.
Ilmantäyttöpaikka.
Tomihan on hieno kouluttaja, mutta ilmeisesti niin kiireinen että kurssien säännöllinen järjestäminen
vaikeaa. Oisko esim seuran mahdollista maksaa koulutus joillekin vapaa-ehtoisille sitä vastaan että oulussa
järjestettäisiin sukelluskoulutusta säännöllisesti (paino sanalla säännöllinen)? Voisiko toimia? Tai
maksettaisiin jollekin sankarille että tulisi ouluun keikalle kurssittamaan jonkun kerran vuoteen ja sitten
koitettais vain koko seuran voimin panostaa siihen että tieto leviää. Ilman uusia jäseniä ja koulutusta
toiminta oulussa kuolee.

Nämä OVM:sta, koska Ousun käytännöistä en tiedä mitään: Viikkosukellukset, uimahallivuorot, Norjan leiri,
kurssit.
Perustoiminnat ovat yhteneväisiä.

EN osaa sanoa.

Aktiivisuutta ja näkyvyyttä. Normi kadun tallaaja joka haluais alkaa sukeltaan ei edes tiedä että Oulussa on
sukellusseura ja jopa kaksi.
leirejä olisi hyvä olla kotimaassa ja ulkomailla joskus, ranta sukellussiivous tapahtumat esim hyvää PR
toimintaa, uimahallivuorot tuovat yhteisöllisyyttä, mitä pidän arvossa
Ilmantäyttöpaikka.

En tiedä miten vesimiesten ilmahuolto on järjestetty. Ousun systeemi tosi hyvä, pääsee milloin vain täyttään
tankit.
Vesimiesten tavan osallistua leirien järjestämiskuluihin.

Molempien pitää joustaa.

Merellä sukeltaminen ja veneiden omistaminen, Norjan leirit, jäsenille ilmaiset (yhteismajoitustapauksissa)
kotimaan leirit, seuran yhteiset tapahtumant ja avoin tiedottaminen niistä ja jäsenten aktiivisuuden
tukeminen. Se mitä en halua, on molempien seurojen lakkautus ja hölmöily täysin uuden seuran
perustamisen kanssa. Siinä saattaa alkaa viranomaisetkin kyselemään omaisuuden siirroista ja
veroseuraamuksista. Toivon myös, että saadaan yhteen hiileen puhaltaminen kunnolla leviämään
oululaiseen sukeltamiseen. Se on jo nyt hyvässä vauhdissa, kun olemme järjestäneet yhteisiä leirejä ja
muutenkin kulkeneet yhdessä sukeltamassa.
Toimiva ilmahuolto.
Ilmainen matkakompuralaina ja kelloon sitomaton täyttö (OuSu)
Uimahallivuorot Vesimiehiltä
Kannatta huolehtia hyvästä yhteishengestä ja yrittää ylläpitää myös talkootyön perinnettä. Sukellusseuran
toiminta on muutakin kuin sukeltamista.

Ilmahuoto täytyy toimia edelleen esteettömästi, toki vaadittu osaaminen täytyy löytyä jokaiselta käyttäjältä.

Seuratilat ehdottomasti ja koko kaluston. Samoin täyttöaseman käytön 24/7 ilman ”täyttövastaavaa” tai
”täyttöpäiviä” tai ”leirikaasuvastavaa” …..

Voit antaa avointa palautetta seuran toimitiloista ja kalustosta. Voit myös kirjoittaa niihin liittyvät
mahdolliset toiveet (esim. hankinnat, varusteiden huoltotilat, vesipiste jne.).
En tiedä niistä juuri mtn.
Buusteri, wc ja vesipiste olisi kiva.
Vesipiste/ Wc tilat tarvittaisiin
Tarvittaisiin boosteri, jolla voi siirtää kaikkia varastokaasuja. Tilat saisivat olla
sellaiset, mistä löytyy WC ja vesipiste ja vähän pöytätilaa (esim huoltoa varten)
Olisi kiva, jos olisi mahdollista huoltaa varusteita seuran tiloissa, ja kaipaisin
myös porukalla tehtäviä ns. huoltopäiviä, missä voitaisiin vaihtaa vinkkejä ja
parhaita työtapoja. Omasta huoltokokemuksesta on kuitenkin useampi vuosi
aikaa.

Vesipisteestä ei olisi haittaa.
wc ois hyvä olla. kaluston lainaus voisi olla ilmaista kuten OuSulla
Ilmantäyttö tilaan pitäisi saada etäaukaisulukko ja puh.numero mistä saa
tilattua tunnusnumero. Niin aina tarvittaessa saisi pullon täytettyä.
Ilmantäyttö tilaan pitäisi saada etäaukaisulukko ja puh.numero mistä saa
tilattua tunnusnumero. Niin aina tarvittaessa saisi pullon täytettyä.
Tilat hieman ahtaat, ehkä siivouksen jälkeen saadaan toimivammiksi. Ja
vessahan olis aivan ykkös juttu jos on paljon täyttöä niin ei tarttis lähteä
minnekkään välillä.
Tyytyväinen

En tunne seuran kalustoa.

Jäsenmaksu on kaikkien mielestä sopiva:

Mitä olisit valmis tekemään seuratoiminnan eteen?

kaluston huoltotoimintaan
leirien järjestäminen, tapahtumiin osallistuminen
leirien järjestäminen, tapahtumiin osallistuminen
päivätapahtumien järjestäminen, leirien järjestäminen, hallituksessa toiminen, vastuuhenkilönä toimiminen
(esim. kompressorit), kaluston huoltotoimintaan, tapahtumiin osallistuminen, uusien jäsenien mentorointi
päivätapahtumien järjestäminen, leirien järjestäminen, hallituksessa toiminen, tapahtumiin osallistuminen

päivätapahtumien järjestäminen, leirien järjestäminen, hallituksessa toiminen, vastuuhenkilönä toimiminen
(esim. kompressorit), kaluston huoltotoimintaan, tapahtumiin osallistuminen, uusien jäsenien mentorointi
päivätapahtumien järjestäminen, hallituksessa toiminen, vastuuhenkilönä toimiminen (esim. kompressorit),
kaluston huoltotoimintaan, tapahtumiin osallistuminen
Haluan vain sukeltaa.
Haluan vain sukeltaa.
päivätapahtumien järjestäminen, hallituksessa toiminen, vastuuhenkilönä toimiminen (esim. kompressorit),
kaluston huoltotoimintaan, tapahtumiin osallistuminen
hallituksessa toiminen, vastuuhenkilönä toimiminen (esim. kompressorit), kaluston huoltotoimintaan,
tapahtumiin osallistuminen
tapahtumiin osallistuminen, Haluan vain sukeltaa.
leirien järjestäminen, kaluston huoltotoimintaan, tapahtumiin osallistuminen, uusien jäsenien mentorointi

Haluan vain sukeltaa., Olen seurassa vain kannatuksen vuoksi.
leirien järjestäminen, hallituksessa toiminen, kaluston huoltotoimintaan, tapahtumiin osallistuminen
leirien järjestäminen, tapahtumiin osallistuminen

tapahtumiin osallistuminen, Haluan vain sukeltaa.
päivätapahtumien järjestäminen, leirien järjestäminen, tapahtumiin osallistuminen, Haluan vain sukeltaa.,
Olen seurassa vain kannatuksen vuoksi.
tapahtumiin osallistuminen, Olen seurassa vain kannatuksen vuoksi.
tapahtumiin osallistuminen

tapahtumiin osallistuminen
Haluan vain sukeltaa., Olen seurassa vain kannatuksen vuoksi.
tapahtumiin osallistuminen, Haluan vain sukeltaa.
leirien järjestäminen, tapahtumiin osallistuminen

päivätapahtumien järjestäminen, leirien järjestäminen, hallituksessa toiminen, vastuuhenkilönä toimiminen
(esim. kompressorit), kaluston huoltotoimintaan, tapahtumiin osallistuminen, uusien jäsenien mentorointi
hallituksessa toiminen, kaluston huoltotoimintaan, tapahtumiin osallistuminen
tapahtumiin osallistuminen, Haluan vain sukeltaa., Olen seurassa vain kannatuksen vuoksi.
hallituksessa toiminen, vastuuhenkilönä toimiminen (esim. kompressorit), kaluston huoltotoimintaan,
tapahtumiin osallistuminen, uusien jäsenien mentorointi
kaluston huoltotoimintaan, tapahtumiin osallistuminen, Haluan vain sukeltaa.
leirien järjestäminen, hallituksessa toiminen, tapahtumiin osallistuminen

päivätapahtumien järjestäminen, tapahtumiin osallistuminen
päivätapahtumien järjestäminen, kaluston huoltotoimintaan, tapahtumiin osallistuminen, Olen seurassa vain
kannatuksen vuoksi.
päivätapahtumien järjestäminen, leirien järjestäminen, hallituksessa toiminen, vastuuhenkilönä toimiminen
(esim. kompressorit), kaluston huoltotoimintaan, tapahtumiin osallistuminen, uusien jäsenien mentorointi

hallituksessa toiminen, vastuuhenkilönä toimiminen (esim. kompressorit), kaluston huoltotoimintaan,
tapahtumiin osallistuminen, uusien jäsenien mentorointi

päivätapahtumien järjestäminen, leirien järjestäminen, hallituksessa toiminen, vastuuhenkilönä toimiminen
(esim. kompressorit), kaluston huoltotoimintaan, tapahtumiin osallistuminen

Millainen sukellusseurasi mielestäsi on? Kaikenlainen palaute ja kritiikki on tervetullutta.

Ehkä se vielä selviää.

Ihan asiallinen. Kalusto on vähän vanhaa, mutta on pidetty kunnossa.
Vesimiehet on ottanut minut vastaan hyvin, olen saanut vastauksia kysymyksiini, mutta porukka suurelta
osin on jäänyt vähän etäiseksi. Aikataulut on toki hankalia osuttaa kohdilleen, mutta jotain kokoontumisajoja
kaipaisin.
Aktiivisempi tiedottaminen myös fb:n ulkopuolella ei olisi haitaksi.

aivan jees. aktiivijäseniä saisi olla enemmän.

Vesimiehet vaikka käyn sukeltaan harvakseltaan on aina ottanut minut hienosti porukkaan, jäsenet on tosi
avuliaita.
Uutena jäsenenä oli hieman haastavaa päästä sisään koko seuraan. Discord on ollut mainio keksintö.
Koulutustoiminta - niin peruskurssienkin kuin muun koulutuksenkin osalta - pitää saada aktivoitua Oulussa.
Muuten molemmat seurat kuolevat.

Olen ollut melko vähän aikaa jäsenenä ja sukeltanutkin melko vähän, joten kokonaiskuvaa ei ole vielä
ehtinyt syntyä. Porukka vaikuttaa kuitenkin mukavalta.
Rento ja kannustava. Erilaisuutta arvostava ja ratkaisukeskeinen ilmapiiri tekee hyvää sukellusmeiningille.

Työkiireiden takia vaikea ottaa vastuuta seurantoiminnan organisoimisesta. TApahtumissa joihin osallistun
olen valmis tekemään asioita ja toimimaan yhteisen edun hyväksi, mutta en voi liikkuvan työni vuoksi kovin
sitoutua, koska pelkään, etten voisi pitää lupauksiani
Vesimiehet vaikka käyn sukeltaan harvakseltaan on aina ottanut minut hienosti porukkaan, jäsenet on tosi
avuliaita.

Pidän Vesimiesten periaatteesta tukea jäsenien sukellustoimintaa. Se että seura osallistuu leirien kuluihin.
Edes jollain tasolla käytännössä mahdollistaa leirien järjestämisen. Ei kukaan muuten uskalla varata
majoituksia ja maksaa niitä jos lähtiöitä ei sitten olekkaan niin monta kuin oletettiin, sitten joudutaan
karhuamaan muilta lähtijöiltä isompaa siivua.
En sano että seuran kuuluisi maksaa koko lasku, mutta ainakin osa, että leirin kustannus per sukeltaja ei
nouse kohtuuttomaksi esimerkiksi mahdollisten perumisten vuoksi.
Ja tämä edellämainittu kannustaa ainakin itseäni osallistumaan seuran toimintaan ja varainhankintaan.
Vesimiehet järjesti ainakin puolen kymmentä leiriä viime vuonna coronasta huolimatta. Ousu yhden. Ja
minun mielestä tämä johtuu noista syistä.
Ja jos vaikuttaa että seurojen mahdollinen yhdistyminen tarkoittaa seuran kannan ko asiaan liittyen
muuttumisen Ousulaiseen suuntaan en kannata seurojen yhdistämistä.
Hyvä
En ole ollut toiminnassa aktiivisena viime vuosina mutta ainakin pikkujoulut on olleet kivat ja ennenwanhaan
Norjan leireily oli mukavaa.
Ajanhermolla

Olen jäävi vastaamaan tähän kysymykseen. Toivon, että seura koetaan jäsenten aktiivisuutta tukevaksi,
suvaitsevaiseksi myös uusille jäsenille, jäsenistölle aktiivisesti tiedottavaksi ja tekemisen meininkiä
arvostavaksi.

Ei ole tullut tutuksi muutaman kuukauden aikana.

