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Oulun Urheilusukeltajat ry 

Johtokunnan kokous 6/2022 
 

Aika: 8.6.2022 klo 17:32 
Paikka: Teams, etäkokous 

Paikalla: Markku Heiskari (pj), Aleksi Vähätaini, Toni Hirsikangas, 

Tomi Weckman, Seppo Takalo, Antti Smal Samuli Kaakinen 

 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:32 

Todetaan kokous päätösvaltaiseksi 

2. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista ja siihen ajoissa tulleet lisäykset 

3. Talousasiat 

Todettiiin, että Fuksiuiton keikka on laskuttamatta. Tomi Weckman hoitaa asian. 

Norjan leirin ennakkomaksun maksanut 8 lähtijää. 

Peräkärryyn päätettiin ostaa uudet renkaat. C kantavuusluokka. 

Päätettiin liittyä Haverin kaivossukeltajiin 20€ vuosimaksulla. 

Lisäksi jokaisen sukeltajan pitää siellä sukeltaessaan maksaa 5€ kannatusmaksu 

4. Seuran logo 

Päätettiin hylätä ehdotettu logo. 

Päätetiin järjestää kilpailu ja äänestys uudesta logosta kesän aikana. 

5. Kompressorien tilanne, ilma-analyysien tilanne ja 

täyttöpaikan hyväksymisen tilanne 

Päätettiin ostaa seuraavat suodattimet: 

- 3kpl L&W 

- 3kpl Bauer p21 

- 2kpl Bauer p31 

Päätettiin tilata Bauer 2 vaiheen imuventtiili n 100€ hintaan. 

Päätettiin siirtää 900€ huoltokittien tilaaminen ja niistä päättäminen seuraavalle vuodelle. 

6. Perävaunut ja Madeleine 

Päätettiin valtuuttaa Markku hoitamaan perävaunujen ja Madeleinen 
uudelleenrekisteröinti Trafilta saatujen ohjeiden mukaan. 

7. Toimitilat 

Todettiin että lattioiden asennus vielä hieman kesken. Talkoita ehdotettu viikolle 24. 

Päätettiin muuttaa ”kulkulätkän” uudeksi hinnaksi 20€/kpl 
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Todettiin, että Sepon tilaama ethernet kaapeli on tullut. Se on Messillä ja odottaa 
asennusta. 

8. Veneet 

Todettiin, että Victoria on laskettu vesille 

Polttoainetankkien yhdysletkun vaihdossa ilmeni ongelma. Tankkien letkulähdöt ovat eri 
halkaisijalla. Hankittu letku ei taipunut tähän, ja hallitus kartoittaa tilannetta. 

9. Tapahtumat ja leirit 

Hossan leiri. 

- Leirille päätettiin myöntää 300€ majoitustuki yhteismajoitukseen viitaten. 

- Leirille on ilmoittautunut 15+ sukeltajaa joista osa on owd kurssilaisia. 

 

Norjan kesäleirin majoitukset on maksettu. 

 

Keskusteltiin Saarijärven leirien tulevaisuudesta. Muilta seuroilta on tullut tietoa että tilan 
vuokraaja on alkanut rajoittaa (matkailu) autojen  pysäköintiä ja sähkönsyöttöä. 

Todettiin, että asiasta halutaan  keskustella vuokraajan kanssa ja miettiä voidaanko leirejä 
tulevaisuudessa järjestää Hilikkulassa. 

Valtuutettiin Markku laatimaan kirje joka käydään läpi hallituksen kanssa ennen lähetystä. 

10. Vakuutukset 

Kokouksen aikana ei saatu selvitettyä vakuutuksia muuten kuin että laskuja vakuutuksista 
ei ole tullut.  

Vakuutusten tilannetta ja kattavuutta selvitetään. 

 

11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:25 

 


