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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 4/2020 
 

Aika: 1.4.2020 klo 17:30 

Paikka: Teams - etäkokous 

Paikalla: Markku Heiskari (pj), Toni Hirsikangas, Mikko Flink, Ari Isola, 

Pasi Pentinpuro, Tomi Weckman, Seppo Takalo(siht)(vj) 

 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Markku Heiskari avasi kokouksen 17:30. 

Valitaan sihteeriksi Seppo Takalo puuttuvan Aleksi Vähätainin tilalle. 

2. Esityslistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista ja kokouksen 3/2020 pöytäkirja 

3. Koulutusyhteistyö 

Peruskurssi on alkanut koronasta huolimatta. Odotetaan, että sen seurauksena 
saadaan neljä uutta sukeltajaa Oulun Vesimiehet ry:n jäseneksi. 

4. Leirit 2020 

Jäänalle on peruttu. 

Vappuleirille ei ole ollut riittävästi kiinnostusta, ei järjestetä. 

Kevään Norjan leiriä ei ole vielä peruttu. Leirille on maksettu kaksi mökkiä seuran 
varoilla ja näistä on peritty osallistujilta vasta ennakkomaksu (100 € / henkilö). On 
olemassa vaara, että jos leiri peruuntuu, tulee vaikeuksia saada rahat takaisin. 
Vielä ei enempää tietoa, että onko edes rajat auki tuona ajankohtana, joten 
jäämme seuraamaan tilannetta. 

5. Victorian vesillelasku 

Aikataulusta ei vielä tietoa. Yleensä toukokuussa. 

Pohjan pesu ja öljyn vaihto on syytä tehdä ennen vesillelaskua. Pitää odottaa, 
että vesipisteet ovat avattu. Mikko Flink aikoi olla aktiivinen pesuhommassa. 

Sinkkien tilanne pitää tarkistaa, kun ei olla enää Oulujoen vedessä. 

Merivesipumpussa voi olla jotain vikaa, Markku epäilee imupuolella olevaa 
vuotoa. 

Madde ei todennäköisesti tarvi toimenpiteitä. Ei tiedossa olevaa vikaa. 

Markku tarkistaa Victorian akkujen tilanteen. 

6. Kalustoasiat 

Tavoitteena olisi jättää 2 tai 3 laitepakettia seuralle ja myydä muut pois. Sovittiin, 
että odotetaan siivoustalkoisiin, ennen kuin valitaan mitkä paketit jätetään. 

Myynti ensisijaisesti jäsenille. 
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7. Uimahallivuorot 

Kaikki tietää tilanteen, ei keskusteltu. 

8. Talousasiat 

Kalapuron Mikko ei päässyt paikalle. Ohitettiin talouskatsaus. 

Toni H. tarkisti tilin saldon: X €. Liiton jäsenmaksulasku ei ole vielä tullut. 

Mikko K:lta pitää tarvistaa onko Virtaavaa laskutettu vielä. 

9. Muut asiat / keskustelua 

Vesimessin talkoita ei koronan takia pidetä. Katsotaan toukokuussa, että 
voidaanko vesimessillä touhuta isommalla porukalla. 

Myös Gas Blender kurssin käyneet tarvitsevat Vesimiesten nitrox kompuran 
käyttökoulutuksen. Katsotaan myöhemmin. 

Peräkärryn johto pitää korjata. Tomi W sitoutui korjaamaan pikaisesti. 

10. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous 18:36 

 

 

 

Pöytäkirjan kokouksen mukaiseksi toteavat: 

 

Markku Heiskari, 

puheenjohtaja 

  

Seppo Takalo 

sihteeri 

 

 


