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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 4/2021 
 

Aika: 14.6.2021 klo 17:00 
Paikka: Teams, etäkokous 

Kutsuttu: Markku Heiskari (pj), Seppo Takalo (siht),Mikko Flink, 

Toni Hirsikangas, Pasi Pentinpuro, Antti Smal, 

Tomi Weckman (vj), Timo Mattila (vj) 

 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Pj avasi kokouksen. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. Sihteerin poissaollessa valittiin 
Seppo Takalo kokouksen sihteeriksi. 

2. OVM ja OUSU yhdistymiskyselyn käsittely 

Päätettiin siirtää käsittely seuraavaan kokoukseen ja jatkaa vastausaikaa Kesäkuun 2021 
loppuun saakka. 

3. Kaluston huutokauppa 

Päätettiin pitää tarpeettoman kaluston huutokauppa jäsenille Messillä tiistaina 22.6.2021 
klo 17:30 alkaen. Huutokauppa käydään paikan päällä. Sitovia ennakkotarjouksia voi 
antaa sähköpostilla osoitteeseen ovm.tiedotus@vesimiehet.fi 

4. Leirit 

Päätettin pitää Norjan kesäleiri Harstadissa 17.7.-24.7.2021. Ensisijainen leiripaikka 
Bodössä ei ole soveltuva CoVid-19 säännösten ja Ruotsin tautitilanteen vuoksi.  

Päätettiin, että seura maksaa ”Musti” –veneeseen liittyvät polttoainekulut, koska seuran 
omaa ”Madeleine” –venettä ei saada leirille ja ”Musti” on koko leirin käytettävissä 
veloituksetta. 

5. Seuratuotteiden laskutus 

Päätettiin, että Tomi Weckman laskuttaa seuratuotteita tilanneilta jäseniltä ilmoitettujen 
hintojen mukaisesti tuotteiden hinnat. Laskutus tehdään riippumatta siitä, onko jokainen 
hakenut tilaamansa tuotteet tai ei. 

6. Victoria 

Todettiin, että seuran sukellustukialus ”Victoria” on laskettu vesille aluksen kotilaituriin 
Kellon Kiviniemessä. 

7. Etsinnät 

Päätettiin, että esine-etsinnöissä minimiveloitus on 200€/etsintä. Tämä perustuu 
sukellusparin käyttämään aikaan kotoa lähtemisestä kotiin palaamiseen sekä kaluston 
huoltoon tarvittavaan aikaan. Useimmissa etsintätapauksissa kotivakuutus korvaa 
etsinnän. Muissa tapauksissa etsittävän kohteen on oltava arvoltaan sellainen, että 
kahden sukeltajan voi olettaa käyttää useita henkilötyötunteja etsinnän valmisteluu, 
suorittamiseen ja loppuhuoltoon. 

Päätettiin, että Tomi Weckman tulostaa valmiiksi laskulomakkeita etsinnän tilanneelle 
henkilölle täytettävänä annettavaksi etsinnän alussa. 
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8. Peruskurssi ja kouluttajakurssi 

Todettiin, että laitesukelluksen kevään peruskurssi sekä kouluttajakurssi ovat edenneet 
CoVid-19 vuoksi hieman myöhässä, mutta molemmat kurssit ovat nyt valmistuneet. Uusia 
sukeltajia saatiin viisi ja uusia kouluttajia kaksi. 

9. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 17:40. 

 

 
Pöytäkirjan kokouksen mukaiseksi toteavat: 

Oulussa ____.____.2021 

 
Markku Heiskari, puheenjohtaja 

  
Seppo Takalo, sihteeri 

 

 


