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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 7/2017 

Aika: 4.9.2017 klo 17:30 

Paikka: Oulun Sukelluskeskus, Tuira 

Läsnä: Mikko Kalapuro (pj), Markku Heiskari (siht), Teemu Tapio, 

Toni Hirsikangas 
 

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuuden toteaminen 

Seuran varapuheenjohtaja Mikko Kalapuro avasi kokouksen klo 17:40 ja totesi 
sen päätösvaltaiseksi. Todettiin, että Mikko toimii kokouksen puheenjohtajana 
Pasin ollessa estyneenä saapumaan paikalle. 

Todettiin, että suunnitellut kokoukset 7/2017 (Heinäkuun kokous) ja 8/2017 
(Elokuun kokous) ovat peruuntuneet ja niistä ei ole pöytäkirjaa tarkastettavaksi. 
Kokouksen 6/2017 pöytäkirja ei ole vielä päätynyt johtokunnan jakeluun. Tästä 
tuli siis kokous nro 7/2017. 

2. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin muutoksin. 

3. Taloustilanne 

Todettiin seuran kassavarat. Ollaan aika hyvin budjetissa. Keskusteltiin 
talousasioista. 

4. Leirit 

Todettiin, että tähän mennessä kesän 2017 aikana on ollut jäsenille suunnattua 
toimintaa ainoastaan Kuusamon leiri sekä noin tusina Victorian merireissua. 
Lisäksi keväällä oli kaksi muuta leiriä. Muuta jäsenille järjestettyä toimintaa ei 
ole ollut. Keskusteltiin toiminnan aktiivisuudesta ja mahdollisuuksista aktivoida 
toimintaa. 

Todettiin, että Kattilankallan leiri on järjestymässä suunnitellun mukaisesti 8.-
10.9.2017. Päätettiin, että Mariner 250 on ensisijainen vaihtoehto leirin 
kaasuhuollon tarpeisiin. Merkittiin tiedoksi, että sääennuste näyttää tällä 
hetkellä hieman huonolle. Leiri pyritään kuitenkin järjestämään, mikäli 
sääolosuhteet merellä sallivat turvallisen operoinnin Victorialla. Merkittiin 
tiedoksi, että Pasi on lupautunut toimittamaan seuran puuvarastosta puoli 
heittokuutiota klapeja leirille nuotio- ja saunapuiksi. Todettiin myös, että seuran 
jäseniltä saadaan lainaan merkittävästi kalustoa leirin käyttöön. 

Päätettiin, että Kaivosleiri voidaan pitää Kaatialassa 22-24.9.2017. Paakkilasta ei 
löytynyt sopivaa majoituskapasiteettia kyseiseen ajankohtaan. 
Majoituspaikkana Kaatialassa on oletettavasti Sarvikkaan koskimökit. Mökeissä 
on yhteismajoitus ja nukkumapaikat valikoituvat paikan päällä lähinnä 
saapumisjärjestyksen mukaisesti. Merkittiin tiedoksi, että Tommi Lydman toimii  
leirin järjestäjänä. Leirille lähtenee Mariner 250 ja NX Mariner. 



 

 

 

PÖYTÄKIRJA 

4.9.2017 

 

 

 
OVM PK20170904b.docx MHe 

 

Päätettiin, että Mikko Kalapuro järjestää syysleirin Hilikkulassa Lokakuun 
loppupuoliskolla. Päätettiin, että leiri on pe-su, mutta osallistua voi myös la-su. 
Päätettiin, että seura maksaa 10€/jäsen leirin majoituskuluista. Loppuosan 
jokainen maksaa itse. Rahaliikenne voi mennä seuran kassan kautta. 

5. Syyskokouksen koollekutsuminen 

Päätettiin kutsua syyskokous koolle Syysleirin aikaan. Kokouspaikkana toimii 
Hilikkulan mökki Vaalassa. 

6. Kalustoasiat 

Todettiin, että kuomukärryssä on alla talvirenkaat, valot eivät toimi ja kaksi 
umpiota on rikki. Päätettiin, että Markku vaihtaa kesärenkaat alle ja korjaa 
valojen viat mahdollisuuksien mukaan. Rikkinäiset umpiot vaihdetaan uusiin 
joko kokonaan tai vain ”lasien” osalta. 

Päätettiin, että ensiapukäyttöön varattu vuokralla oleva lääkehappipullo 
vaihdetaan sukellushappipulloksi. Säiliö kuitenkin varataan vain 
ensiapukäyttöön. Seuran oman pienen (5 litraa) EA-happisäiliön katsastusta ei 
uusita tässä vaiheessa ja pullo otetaan pois käytöstä tällä erää. 

7. Hallivuorot 

Päätettiin, että Mikko tiedottaa hallivuorojen alkamisesta sähköpostilistalla ja 
jäsenille suunnatun tiedottamisen Facebook –ryhmässä. Pääsykoodi 
ilmoitetetaan vain Facebookin suljetussa ryhmässä, koska sen jäsenet on 
kontrolloitu ja varmistettu olevan voimassaolevia seuran jäsenyyksiä. 

8. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:07. 

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat: 
 

Oulussa ____.____.2017 
 

 

Mikko Kalapuro 
puheenjohtaja 

 Markku Heiskari 
sihteeri 

 


