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Oulun Urheilusukeltajat ry (Oulun Vesimiehet ry) 

Hallituksen kokous 2/2022 
 

Aika: 2.2.2022 klo 17:30 
Paikka: Teams, etäkokous 

Paikalla: Toni Hirsikangas, Samuli Kaakinen, Timo Mattila, Markku 

Heiskari (pj), Tomi Weckman, Seppo Takalo, Aleksi Vähätaini, 

Satu Pirttikoski(Mukana talousasioiden käsittelyssä) 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:30 

2. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista 

3. Talousasiat 

Todetaan tilinkäyttöoikeuksien päivittymisen tilanne 

Merkitään tiedoksi vanhan Oulun Urheilusukeltajat ry:n lahjakirja ja tilisiirto sekä muun 
omaisuuden siirto uuden Oulun Urheilusukeltajat ry:n (ent. Oulun Vesimiehet ry) 
hallintaan. 

Päätetään vanhan Oulun Vesimiehet ry:n tilinpäätöksen aikataulusta ja muista 
toimenpiteistä. 

Keskustellaan muista ajankohtaisista raha-asioista. 

  Tilinkäyttöoikeudet on saatu kuntoon. Satulle on saatu pääsy tileihin.  

Selvitetään onko Tomi ent Ousun pj:nä toimittanut Markulle ent Ovm 
puheenjohtajalle tarvittavat lahjakirjat ja muut dokumentit phr käsittelyä varten. 

Vesimiesten 2021 tilinpäätös vielä tekemättä. Tomi toimitti tarvittavat 
dokumentit Tilipussi Oylle, joka on hoitanut tilinpäätöksen aiemmin. 

4. Jäsenasiat 

Todetaan jäsenmaksutilanne 

Päätetään mahdollisesti tarvittavista toimenpiteistä 

Jäsenmaksun maksaneita jäseniä tällähetkellä 42 joista 1 on uintijäsen. 
Jäsenmaksuja kertynyt 3330,0€. 

Markku laittaa vielä muistutus sähköpostin jäsenjakeluun että jäsenmaksujen 
eräpäivä lähestyy. 

5. Uusien sääntöjen rekisteröiminen PRH:ssa. 

Tilannekatsaus 

  Sääntömuutos vireillä phr:llä 
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6. Kompressorien ilma-analyysien tilanne ja täyttöpaikan 
hyväksymisen niiltä osin kun se on tekemättä 

Ilma-analyysien mukaan molemmissa Alkin kompressoreissa on tarvetta huollolle. 
Tästä johtuen kompressorit asetetaan väliaikaiseen käyttökieltoon. Täytöt voi 
suorittaa kuitenkin ent vesimiesten tiloissa sähkö marinerilla.  

Avain ent vesimiesten tiloihin on viety Ousun ovella olevaan avainkaappiin. 

7. Keskustellaan ja päätetään seuran toimitilojen muutoksesta 

Kiinteistön omistajan ehdotus on että pidetään vanhan Ousun (Alkinien kotipesä) tila sekä 
otetaan toisen kerroksen tilat käyttöön. Vanhat OVM tilat jäisivät pois käytöstämme. 
Näistä kustannus olisi 230€/kk + yläkerran sähkölasku. 

Tämä sallisi keskimäärin 86.70€/kk sähkölaskun. Joulukuussa sähkölasku on kuulemma ollut 
150€ mutta kesällähän se on lähes nolla, koska sähköä menee vain lämmitykseen. 
(Perusmaksu täytyy tarkistaa, oletan että maksamme vain kulutuksesta.) 

Yeiskokouksen antamat raamit:  

Yleiskokous 30.11.2021: 

§7: Päätetään talousarvio vuodelle 2022 

Tuleva hallitus valtuutettiin selvittämään toimitilojen tarvetta. Toimitilavuokriin on 
käytettävissä enintään 3800 euroa vuodessa. 

Alkinien seuraksi vietäisiin kaikki muut kompressorit, varastokaasut, sauna ja muu painava 
kalusto. Yläkerta remontoitaisiin huolto/kokous/kurssitilaksi. Yläkertaan voisi myös 
antaa/vuokrata halvalla säilytystilaa jäsenten sukellusvarusteille. 

Sähköinen kulunvalvonta/lukitus pitäisi siirtää vanhan OVM:n tilasta vanhan Ousu:n tilaan. 
Samalla pitäisi varmaan laajentaa sähkölukko myös yläkerran oveen. Näistä tulee hieman 
kustannuksia. 

 

Selvitetään mitä lukitusjärjestelmän vaihtamisen kustannus olisi siten että 
kulkulätkällä saadaan toimimaan molemmat ovet. 

Päätetään hyväksyä tarjous yläkerran tilasta. Ehdotetaan tilojen vaihdon     
ajankohdaksi maaliskuun loppua. Siten että saadaan kamat siirrettyä maaliskuun 
aikana. Ja vuokranantaja saa päädyn tilan käyttöönsä viimeistään 1.4 alkaen. 

8. Internet nimialueen tilannekatsaus 

Asia etenee, mutta hitaanlaisesti. 
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9. Toiminnan 2022 suunnittelun tilannekatsaus 

Tarkistetaan tilanne lyhyesti: 

- JääNalle-22 18.3.-20.3.2022 

- Kaatialan kaivosleiri 8-10.4.2022. 

- Kevätleiri Hilkkulassa. 10-12.6.2022. EI  

- Norjan kesäleiri pyritään järjestämään Heinäkuussa.  

- Hossan leiri 12-14.8.2022 

- Kattilankallan leiri 2-4.9.2022 

- Saaattoporan/Partekin kaivosleiri 15-18.9.2022 

- Hilkkulan leiri 30.9-2.10.2022. 

- Hilkkulan leiri 4-6.11.2022. EI 

- Norjan leiri 25-29.11.2022 

 

Markku ja Juuso perustavat Face ryhmän Jäänalle tapahtumasta ja muistuttelevat 
jäseniä. 

Kevään hilkkulan leiri perutaan, koska hilkkula on varattu ko ajankohtana. 

Tomi varasi kaatialan kevät leirille Sarvikkaan koskimökkien ison mökin, jonne 
mahtuu noin 7 sukeltajaa. Myös pieni saunamökki käytössä tarvittaessa ( 4hlö ) 

10. Päätetään mitä kaasuja seura varastoi ja hankkii 

Woikoskelta. 

Kalustovastaavan ehdotus: Happi, Helium, Argon. 

Yhtenäistetään käytännöt OVM ja OUSU kaasuvarastojen suhteen. 

Teollisuuskaasuissa 300 ja 200 bar säiliöiden kierteet on erilaiset. Valitaan käytettävät 
paineet. 

Onko seuralla kalustoa varastoitavien kaasujen käyttämiseen? 

Osapainetäyttöön? säiliöön DIN-adapteri. OVM löytyy 200 bar Argon/He, sekä 200 bar 
Happi adapterit. 

Jatkuvaan sekoitukseen? Alentaja. OVM löytyy 200 bar happi ja 200 bar He alentajat. 

Hankitaanko uusia varusteita, jos säiliökokoja vaihdetaan? 

 

Seuralla on 3 happea, 1 argon 1 helium. Yhden hapen voi tarvittaessa heliumiksi. 

Päätetään tämän olevan hyvä valikoima varastokaasuja. 

Päätetään että jatkossa kaikki varastokaasut ovat 200bar pulloissa. 
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11. Tarkistetaan nykyisten myytävien kaasujen hinnat 

Woikosken hintojen suhteen. 

Nykyään mukaan tulee ilmeisesti aina siirtomaksu, joka nostaa hapen hintaa reilusti. 

 

Ehdotus uusiksi hinnoiksi.  

Happi 0,1€/litra 

Helium 0,6€/litra 

Argon 0,2€/litra 

            Päätetään hyväksyä uudet kaasujen hinnat. 

12. Muuta 

Logo. Aiemmassa kokouksessa puhuttiin uudesta logosta seuralle. 
Saimme vedoksen mahdollisesta logosta aiemmin.  

Mielipiteet olivat että kaivattaisiin toinenkin vaihtoehto, tai ainakin 
logoa olisi syytä selkiyttää mahdollisten printtien ja tarrojen tekoa 
ajatellen. 

13. Kokouksen päättäminen 

  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:42 

 


