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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 6/2020 
 

Aika: 23.6.2020 klo 17:30 

Paikka: Teams - etäkokous 

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

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

Vähätaini(siht) 

 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Markku Heiskari avasi kokouksen 17:34. 

 

2. Esityslistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista ja kokouksen 5/2020 pöytäkirja 

 

3. Ilma-analyysi ja täyttöpaikan arviointi 

Markku esittää että tilataan ilma-analyysi kaikkiin kompressoreihin. 4kpl 
100,0€/kpl + rahti. Hyväksytään esitys. 

Täyttöpaikan arviointi on myös mennyt umpeen keväällä. Todettiin, että uusi 
lakisääteinen  arviointi on jo tilattu INSPECTA Arvioinnilta. 

 

4. Victoria 

Victorialla on tehty talkoita. Rikkoutunut ikkuna on irroitettu ja tehty muovista 
uusi tilalle. Asennus tehdään myöhemmin. 

Merivesipumpun letkun uusiminen ja tai korjaaminen jäi vielä tekemättä. 

Talkoolaisia tarvittaisiin. 

 

5. Norja 

Leiri alkaa normaalisti suunnitelman mukaan 3.7.2020. 

Seppo vetää peräkärryn kohteeseen ja takaisin sekä huolehtii kärryn 
pakkauksesta tiedottamisen. 

Kajaus ottanee oman ”Musti” veneensä mukaan . Päätettiin että polttoainekulut 
korvataan hänelle. 

Matkustus leirille ohjeistetaan tapahtumaan kilpisjärven kautta. Ruotsin 
läpiajamista vältetään Ruotsissa vallitsevan koronatilanteen vuoksi, jotta matkalla 
ei joudu syystä tai toisesta tekemisiin mahdollisesti infektoituneden henkilöiden 
kanssa. 
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6. Kurssit 

Tomilla on kurssi käynnissä ja tarvitaan hänelle muutama ylimääräinen hallivuoro. 

Ehdotetaan Tomille että seura kustantaisi ainakin yhden radan. Kustannus tästä 
olisi 40 – 60 euroa. 

 

7. Viikkosukellukset 

Päätettiin ehdottaa Ousulle että yhdistetään viikkosukellukset heidän kanssa. 
Markku hoitaa yhteydenpidon. 

 

8. Muut leirit 

Ehdotukset leirikohteista 

- Kattilankalla 

- Raajärvi 

- Kaatiala 

Manamansalon päiväleiri mahdollisesti. Seppo ottaa asian suunnitteluun. 

Näistä kohteista järjestetään äänestys facebook kanavalla. Mietitään sen 
perusteella minne leiri järjestettäisiin. 

 

9. Uimahallivuorot 

Uimahallivuorot menivät kaupungille läpi niin kuin ehdotettiinkin.  

Uppopalloilijat olivat tyytyväisiä näihin. 

 

10. Messi 

Järjestetään talkoot messillä ja päätetään mitkä laitteet myydään. 

Markku ja Pasi menevät perjantaina 26.6 klo 14:00 mukaan täyttöpaikan 
arviointiin. 

Päätettiin että tehdään varusteista huutokauppa seuran facebook sivuilla. Tästä 
tiedotus myös sähköpostilistalla.  

Päätettiin pitää siivoustalkoot siirretään heinäkuun puolelle. 

Todettiin, että kompressorien P21 suodattimia pitäisi täyttää lisää. 

 

Merkittiin tiedoksi, että Messin takahuoneen avaimet on toimitettu 

Tomi Weckmanille ja Aleksi Vähätainille. 
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11. Kokouksen päättäminen 

Markku päätti kokouksen klo 18:12 

 

 

 

 

Pöytäkirjan kokouksen mukaiseksi toteavat: 

 

Markku Heiskari, 

puheenjohtaja 

  

Aleksi Vähätaini 

sihteeri 

 

 


