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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 2/2019 
 

Aika: 4.2.2019 klo 16:20 
Paikka: Koivurannan Saunalautta, Kasarmintie 51, Oulu 

Paikalla: Markku Heiskari (pj, siht), Toni Hirsikangas, Tommi Lydman, 

Mikko Kalapuro ja Ari Isola 

 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:32 ja totesi kokouksen sääntöjen 
mukaisesti päätösvaltaiseksi. 

2. Esityslistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan 

hyväksyminen. 

Hyväksyttiin esityslista sekä aikaisemmin sähköpostilla jaettu pöytäkirja 1/2019 
(10.1.2019). Pöytäkirjasta jäi puuttumaan sihteerin (P.Rossi) allekirjoitus. 
Allekirjoitetaan kokouksessa 3/2019. 

3. Tilinpäätös 2018 

Todettiin, että tilinpäätösasioita ei ole valmisteltu vielä niin pitkälle, että voitaisiin 
asiaa käsitellä. Tilitoimiston tulee valmistella tilinpäätösasiakirjat kokoukseen 
3/2019. Mikko Kalapuro hoitaa asiaa. Markku Heiskari hoitaa 
toimintakertomuksen kirjoittamista. 

4. Jäsenasiat ja kurssitoiminta 

Todettiin jäsenmaksujen 2019 tilanne. Jäsenmaksun on maksanut 96 jäsentä. 
Useita aktiivisia jäseniä (täysjäseniä ja uppopallojäseniä) on jättänyt jäsenmaksun 
maksamatta. Päätettiin muistuttaa sähköpostilla ja Facebookissa jäsenmaksun 
maksamisesta. Todettiin, että noin kolmen viikon päästä maksamatta jättäneet 
on poistettava Sukeltajaliitto ry:n rekisteristä, jotta seuralle ei tule kustannuksia 
olemattomista jäsenistä liiton jäsenmaksun muodossa. 

Keskusteltiin sukelluskurssien järjestämisestä Sukeltajaliitto ry:n kautta saatavan 
M2-kouluttajan avulla. Ari Isola valmistelee asiaa ja esittää mahdollisen 
toimintamallin ja kurssibudjetin johtokunnalle myöhemmin. Myös 
vapaasukelluskurssille lienee kysyntää. Vapaasukelluskurssi tarvitsisi organisoijan 
vaikkapa mahdollisesta oppilaasta. Kaupallinen kouluttaja mahdolliselle kurssille 
oletetaan löytyvän. 

5. Norppatoiminnan tilanne ja uimahallivuorot 

Keskusteltiin norppatoiminnasta. Norppaohjauksen ulkoistamisesta on alustavasti 
keskusteltu kaupallisen kouluttajan kanssa, mutta näyttäisi että kaikkia osapuolia 
tyydyttävää toimintamallia ei ole tähän mennessä löytynyt. Mikäli tilanne ei 
muutu, uimahallivuorohakemuksessa kaudelle 2019-2020 on jätettävä 
nuorisotominnalle varatut ratahakemukset pois. Muilta osin haetaan 
aikaisempien vuorojen mukaiset uimahallivuorot. Mikko Kalapuro hoitaa asiaa. 
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6. Leirit ja tapahtumat 

Todettiin ensimmäisen vuosipuoliskon leirien ja muiden tapahtumien tilanne. 

JääNalle 2019 tilat on varattu Hilikkulasta 29.3.-31.3.2019. Tomi Weckman ottaa 
vastaan varauksia. Päätettiin, että Oulun Urheilusukeltajat ry:n jäsenet ovat myös 
tervetulleita JääNalle 2019 –tapahtumaan noin 20€ suuruisella 
osallistumismaksulla. Haarukkana 15-25€/henkilö. Tarkka osallistumimaksu 
päätetään myöhemmin. Osallistumismaksu sisältää majoituksen Hilikkulassa sekä 
mahdollisuuden osallistua OVM ry:n avannoista sukeltamiseen yhteistoiminnassa. 

Keskusteltiin vapun Norjan leirin sijainnista. Paikkana todennäköisesti Narvik. 
Leirin järjestelyt ovat vielä täysin auki. Leirille tarvitaan mahdollisesti uusi 
organisoija. Tilanne tarkentuu kevään aikana. 

Keskusteltiin alustavasti Diver’s Night 2019 tapahuman järjestämisestä 
yhteistyössä Oulun Urheilusukeltajat ry:n ja Oulun Sukelluskeskus Oy:n kanssa. 
Tehtiin periaatepäätös, että Oulun Vesimiehet ry osallistuu tapahtumaan, mikäli 
se saadaan järjestymään käytettävissä olevilla resursseilla. 

7. Kalusto 

Todettiin että Nx-kompressori on P.Pentinpurolla moottorihuollossa. Tavoitteena 
on saada siihen 12v jännitettä tuottava toimiva polttomoottori olemassaolevista 
moottoreista ja osista. Pasi hoitaa asiaa. 

Todettiin että Madeleinen vanereiden vaihto etenee mahdollisesti Maalis-
Huhtikuussa 2019. T. Hirsikangas hoitaa asiaa. Vapaaehtoisiksi talkoolaisiksi on 
ilmoittautunut useita henkilöitä. 

Todettiin että kompressorien suodatintilanne on tarkistettava kevään aikana. 
Kalustovastaava hoitaa asiaa yhdessä vapaaehtoisten kanssa. 

8. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:15. 

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat 

Oulussa ___.___.2019 

 
Markku Heiskari 
pj, siht 

  
kokouksen osallistuja 

 


