
Oulun Urheilusukeltajat ry 

Hallituksen kokous 2/2023  

  

Aika: 1.2.2023 klo 17:30  

Paikka: Seuran neukkari  

Paikalla: Markku Heiskari (pj), Toni Hirsikangas, Tomi Weckman, Seppo Takalo, Samuli Kaakinen, 

Anna Ilvesluoto (siht, vj),  

Pasi Pentinpuro (asiantuntijana, hallitusjäsen 2022),  

Satu Pirttikoski (asiantuntijana, talousasiat)  

  

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Puheenjohtaja Markku Heiskari avasi kokouksen klo 17.45. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

 

2. Esityslistan hyväksyminen  

Hyväksyttiin.  

 

3. Tiedonsiirto vanhan ja uuden hallituksen kesken  

Vanha ja uusi hallitus nauttivat yhdessä puheenjohtajan tarjoamat mikroglögit.  

Uusille hallituksen jäsenille on myönnetty pääsyoikeus seuran Driveen.  

 

4. Talkootyöt  

Kempeleen kunta oli 11.1.23 yhteydessä Tomi Weckmaniin ja kysyi OUSu:n kiinnostusta ja valmiutta 

Ouluntullin uimamontun siivoukseen. Hallitus valtuutti WhatsApp-ryhmässään Tomin ja pj. Markku 

Heiskarin neuvottelemaan asiasta Kempeleen kunnan edustajan kanssa. Neuvottelujen jälkeen urakasta 

jätettiin kirjallinen tarjous hallituksen päätöksellä (WhatsApp) 19.1.23. Kempeleen kunta hyväksyi 

tarjouksen 20.1.2023. Sovittu hinta ison metalliromun siivoamisesta ja pois kuljettamisesta on x €. 

Iso metalliromu (esim. pyörät) kerätään talven aikana metalliritilöiden päälle kasoihin ja niiden pintaan 

nostaminen tehdään avoveden aikaan konevoimin Konetyö Kaakisen toimesta. Utacon Oy on luvannut 

tuoda jätelavan paikalle ja hoitaa jätteet pois veloituksetta. 

Pyörien siirtämisen/kasaamisen hoitavat montun hyvin tuntevat, kokeneet sukeltajat. Työt ovat 

alkaneet.  

  

5. Jäsenasiat  

1.2.23 mennessä jäsenmaksuja on kirjautunut seuran tilille 81 kappaletta.   

Toimintavuoden 2022 jäsenille, jotka eivät ole vielä maksaneet jäsenmaksua ja eivät ole eronneet, 

päätettiin toimittaa paperilasku postita.fi -palvelun kautta. Yhden kirjeen hinta on n. 5 €.  



Yksi jäsenmaksu on suoritettu ePassilla kahteen kertaan. Ylimääräisen summan palauttaminen ei 

onnistu, joten ylimääräinen maksu päätettiin siirtää vuoden 2024 jäsenmaksuun. Asiasta ollaan 

yhteydessä ko. jäseneen. 

Ensi vuoden jäsenmaksujen osalta keskusteltiin siitä, pitäisikö paperilaskuun lisätä toimituskulut. Asia 

jätettiin toistaiseksi pöydälle.  

  

6. Kalustoasiat  

Madeleinen sähköt ja pilssipumppu on uusittu tammikuun 2023 lopulla. 

Madeleineen hankitaan laadukas sään kestävä pressu lumisuojaksi. Peitteen hinnan tulee olla alle 100 

€. Hankinnasta vastaavat Seppo Takalo ja Tomi Weckman. 

Kevään 2023 aikana öljynvaihto tehdään kolmeen Baueriin.  

Ison Alkinin öljynvaihto vaatii varaosia, joiden saatavuutta ja hankintatapaa selvitellään. 

Päätös Kiwa-Inspectan tarkastuksen kutsumisesta ja täyttöpaikan virallistamisesta jäi toistaiseksi 

pöydälle.  

 

7. Vakuutukset  

OUSu:lla on toiminnan vakuutus Pohjola Vakuutuksesta. Vakuutus kattaa seuratoiminnan ja 

sukelluskurssit. Vakuutus ei kata yhteistyökouluttajien järjestämiä sukelluskursseja.  

OUSu:n vastuuvakuutus on Pohjola Vakuutuksesta. Vakuutus ei rajaa pois sukellustoimintaa.  

Vakuutusyhtiöiltä on pyydetty tammikuun aikana tarjouksia talkoovakuutuksista. Tarjouksia saatiin 

useammalta yhtiöltä. Kaikki tarjoukset eivät sisältäneet sukellustoimintaa. 

Päätettiin ottaa Pohjolalta talkoovakuutus, joka kattaa myös sukellustoiminnan. Vakuutuksen 

kausihinta on 190 €.  

Seuran omaisuutta on vakuutettu seuraavissa vakuutusyhtiöissä: 

Koneet ja kalusto If 

Madeleinen kärry If 

Veneet (Victoria ja Madeleine) LähiTapiola 

Kuomukärry Pohjola 

 

8. Toiminnan 2023 suunnittelun tilannekatsaus  

Helmikuussa alkavalla laitesukelluksen peruskurssilla on vielä tilaa. Kurssista vastaa seuran 

yhteistyökouluttaja Samuli Kaakinen. Maaliskuussa alkava kurssi on täynnä. Siitä vastaa 

yhteistyökouluttaja Antti Smal. 

Kaatialan 17.-19.3.2023 jääsukellusleirille on lähdössä useita ousulaisia. Leiri järjestetään yhteistyössä 

Ahtien kanssa. 

Hossan Öllörin kevätleirille 9.-11.6.2023 on varattu kolme paritalon puolikasta. Yhdessä puolikkaassa on 

majoitustilaa korkeintaan 6 henkilölle. Peruskurssilaiset kouluttajineen tarvitsevat n. 10 paikkaa. 

Öllörissä järjestetään mahdollisesti myös DeepDiving -kurssi, jonka osallistujat tarvitsevat kurssin 

toteutuessa majoituksen. Kurssista vastaisi yhteistyökouluttajista Tomi Väisänen. Yli jäävät 



majoituspaikat tarjotaan seuran muille jäsenille. Tarvittaessa majoituskapasiteettia voidaan varata lisää 

seuran tai jäsenten toimesta. Öllörin leirin majoitusasiaa on hoitanut Samuli Kaakinen. 

Norjan kesäleirin (Lofootit, Kabelvåg) ajankohdaksi sovittiin alustavasti viikko 28, 10.-16.7.23. Norjan 

leirin päävastuussa on Samuli Kaakinen.   

 

9. Kokouksen päättäminen  

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30. 

 


