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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 2/2021 
 

Aika: 23.02.2021 klo 17:30 

Paikka: Teams - etäkokous 

Paikalla: Markku Heiskari (pj), Pasi Pentinpuro, Timo Mattila, Antti Smal 

Aleksi Vähätaini(siht), Seppo Takalo 

 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Markku Heiskari avasi kokouksen 17:33. 

 

2. Esityslistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista ja kokouksen 1/2021 pöytäkirja 

 

3. Pankkiasiat 

- Tomi ei päässyt antamaan lausuntoa miten pankkiasiat ovat hoidossa. 
Hoidetaan johtokunnan sisäisessä viestinnässä 

- Tomilla ja Tonilla pitäisi olla pankkiasiat hoidossa aikaisemman päätöksen 
mukaisesti 

4. Tilinpäätös 2020 

- Mikko Kalapuro hoitaa tämän päätökseen. Asia etenee suunnitellusti 

5. Uimahallit 

- Uimahallit pysyvät suljettuna maaliskuun loppuun. 

- Peruskurssi on sovittu alkavan Huhtikuun alusta joten olisi hyvä että hallit 
myös aukeaisivat. 

- Mikko Flink hoitaa hallin vuorovaraukset seuraavalle kaudella kohta alkavana 
hakuaikana 

6. Leirit 

- Kaatialan talvileiri 

o Leiri järjestettiin edellisenä viikonloppuna onnistuneesti neljän 
jäsenen voimin 

- Jäänalle 

o Leirin järjestäminen riippuu sen hetken korona tilanteesta. Tällä 
hetkellä vaikuttaa että leiri peruuntuu 

o Keskusteltiin korvaavavana suunnitelmana päiväreissua Rantsilaan 

- Avovesileiri kurssilaisille 
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o Järjestetään korona tilanteen sen salliessa 

o Pyritään saamaan samaan tapahtumaan muitakin sukeltajia 
kurssilaisten verkostoitumisen parantamiseksi 

- Norjan kesäleiri 

o Ensisijaisena suunnitelmana mennä Bodö:n  

o Vaihtoehtoinen suunnitelma mennä Harstadiin 

o Leirin kohde varmistuu korona tilanteen mukaan 

7. Kalusto 

- Laitepakettien huutokauppaaminen 

o Messillä on viime vuonna huollettu kahdet regulaattorisetit ja neljä 
tai viisi leimattua tankkia, jotka jätetään seuran käyttöön 

o Lisäksi pitäisi päättää mitä muuta varustetta jätetään seuralle 

o Loput laitepaketit ja perusvälineet kuvataan ja myydään ensisijaisesti 
seuran jäsenille 

o Päätetään myöhempänä ajankohtana päivä jolloin hoidetaan 
varusteiden arviointi ja valitseminen myyntiin. 

- Messin takatilan avainten jakaminen 

o Päätettiin helpottaa takatilan avaimen saamista.  
Avaimen saamiseksi tulee olla perusteltu tarve käyttää 
kaasusekoituslaitteistoa, esim. gasblender kortti. 

o Päätettiin hankkia uusi lukko ja teettää siihen avaimia, jotka jaetaan 
niitä tarvitseville. Markku Hoitaa. 

o Johtokunta päättää uusista avaimenhaltijoista ja pitää listaa niistä 

- Päätettiin hankkia kulunvalvontajärjestelmään uusi tietokone. Budjetti noin 
300€ Markku hoitaa Messivastaavana 

o Seppo selvittää onnistuisiko siirtää tarvittavat ohjelmat toimimaan 
linux koneessa siten, että ajetaan Ubuntussa windows 
virtuaalikonetta. 

 

8. Kokouksen päättäminen 

Markku päätti kokouksen klo 18:40 
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Pöytäkirjan kokouksen mukaiseksi toteavat: 

 

Markku Heiskari, 

puheenjohtaja 

  

Aleksi Vähätaini, 

sihteeri 

 


