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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 5/2021 
 

Aika: 23.8.2021 klo 18:00 
Paikka: Teams, etäkokous 

Kutsuttu: Markku Heiskari (pj), Aleksi Vähätaini, Seppo Takalo, Pasi 

Pentinpuro, Antti Smal, Tomi Weckman (vj) 

 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Markku Heiskari avasi kokouksen klo 18:00 

2. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista 

Ei lisättävää 

3. Victoria 

Lauantaina 21.8 oli tarkoitus korjata jumiutunutta peräsinakselia. Korjaustöiden 
yhteydessä akseli liikkui niin että läpivienti petti hitsaussaumasta ja vesi alkoi vuotaa 
sisään. 

Reikää yritettiin paikata hätäisesti laituripaikalla, mutta korjaukseen osallistuneet 
päättivät tehdä trossilla hätäsiirron otpn satamaan jossa vene saadaan nostettua pois 
vedestä.  

Veneet traileri tuotiin paikalle kiviniemen laituriyhdistyksen toimesta ja Victoria nostettiin 
sen päälle. 

Vene on nyt väärällä paikalla väärässä satamassa ja se pitää saada siirrettyä trailereineen 
takaisin kiviniemeen hetimiten korjaustöiden valmistuttua. 

Korjauksien ja veneen nostoista aiheutuneet tarkemmat kustannukset selviävät 
myöhemmin.  

Keskiviikkona 25.8 töden jälkeen käydään katsomassa tilanne ja tehdään tarkempi 
korjaussuunnitelma. 

4. Leirit 

Tulevana viikonloppuna järjestetään johtokunnan hyväksymä seuran leiri Hilikkulassa. 
Leirin järjestäjänä toimii Tomi Väisänen 

Norjan kesän leiri pidettiin suunnitellusti ja se onnistui hyvin. Leirille osallistui noin 15 
sukeltajaa. 

Tulevat lerit: 

- Syysleiri, mahdollisesti Hilikkulassa totuttuun tapaan Diversnight 06.11.2021 
yhteydessä. Tomi selvittää Hilikkulan varaustilanteen. 

- Kaivosleiri, järjestetään leiri innon ja järjestäjien löytyessä. Noin lokakuun 
alussa. Tomi kyselee majoituksen varaustilanteen. 
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5. Messi 

Messillä oli ongelmia kulkukorttien ja niiden toimivuuden kanssa. 

Markku sai kuitenkin vian korjattua ja nyt kulkukorttien ja valvontakameroiden pitäisi 
toimia oikein. 

 

6. Oululaisten sukellusseurojen mahdollinen yhdistyminen 

Keskusteltiin hyödyistä ja haitoista oululaisille sukeltajille. Jäsenkyselyn perusteella 
hyötyjä olisi useita. Haittoja merkittävästi vähemmän. 

Todettiin, että OVM johtokunta on yhdistymisen kannalla koska sillä uskotaan saatavan 
etua sukeltajille Oulun alueella.. 

Tomi selvittää Messipojantien uudeksi kerhotilaksi kaavaillun huoneiston tilannetta 
kiinteistön omistajalta. 

 

7. Rahatilanne 

Rahatilanne on erittäin hyvä. 

Yksityiskohdat on poistettu nettiversiosta 

 

8. Fuksiuitto 

Turvaamme perinteisesti fuksiuittoa. Uitto pidetään poikkeuksellisesti Tuiran 
uimarannalla tulevana viikonloppuna. 

 

9. Kokouksen päättäminen 

Markku Heiskari päätti kokouksen klo 18:55 


