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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 5/2017 

Aika: 08.05.2017 klo 17:30 

Paikka: Koskitie 28, Oulu (Oulun Sukelluskeskus Oy) 

Läsnä:  Mikko Kalapuro (pj), Pekka Rossi (siht), Markku 
Heiskari, Toni Hirsikangas (varajäsen) 

   

§ 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:35 ja totesi sen päätösvaltaiseksi. 
Paikalla 3 varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Puheenjohtajana toimi Mikko 
Kalapuro ja sihteerinä Pekka Rossi. 

 

§ 2. Esityslistan hyväksyminen. 

Esityslista hyväksyttiin ehdotetussa muodossa. 

 

§ 3. Taloustilanne 

Seuran tilanne on tällä hetkellä talousarvion mukainen. 

 

§ 4. Leiriasiat 

Merkitään tiedoksi että, Pekka Mattila järjesti Kongsfjordin leirin vappuna, 
osallistujia oli 9 sukeltajaa. Lisäksi samaan aikaan oli Narvikissa 8 seuran 
jäsentä omatoimileirillä. Narvikissa oli myös 20 muuta sukeltajaa kahdesta 
muusta Oulun ja Raahen seudun sukellusseuroista. OVM:n reissun jäsenistä 
suurin osa osallistui myös naapuriseurojen leirin aloituspalaveriin. Muutenkin 
Narvikissa pyrittiin toimimaan yhteistyössä, vaikka kaikilla olikin oma kalusto 
mukana ja sukellukset organisoitiin ryhmäkohtaisesti. 

Päätettiin, että Pekka Rossi laittaa kyselyn sähöpostilistalle kesäkuun alun 
Kuusamon leiristä (järjestetään joko 9.6. tai 16.6. alkavalla viikonloppuna). 

Kesän pitkälle leirille ei ole tähän mennessä löytynyt järjestäjää. Leiri 
peruuntuu, jos leirille ei löydy järjestäjää 5.6. mennessä. 

Päätettiin, että Hilikkulaan pyritään järjestämään yhden yön leiri alkukesästä. 
Leiri on seuran leiri, johon liittyvän kaluston kuljetuksesta vastaa seura. 
Majoituksen kukin osallistuja maksaa itse. 

 

§ 5. Kalustoasiat  

 
Todettiin, että Messin sähkökompuran sähkönsyöttö toimii ja kompura on 
käytössä.  
 
Todettiin että boosteri ei edelleen toimi. Päätettiin, että keskustellaan 
Sukellusluolan kanssa kaupan purkamisesta ja muista vaihtoehdoista, koska 
laite ei ole koskaan vielä toiminut. 
 
Päätettiin että Oceanus-kompressoria ei tässä tilanteessa korjata. 
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§ 6. Muut asiat 

Päätetiin Messipäivystyksen järjestämisestä kesäajalle tiistaisin klo 18:00. 
Päätettiin, että Markku Heiskari jakaa vuorot avaimehaltijoille. 

 

Merkittiin tiedoksi seuraavat asiat: 

 Toiminta-avustus on jätetty määräaikaan mennessä. 

 Uusia jäseniä on hyväksytty 2 henkilöä. 

 Fuksiuittoihin on osallistuttu turvasukeltajien ominaisuudessa.  

 Norppaohjaajat ovat osallistuneet Vesisankarit-tapahtumaan. 

 Allasvuorohakemukset on jätetty määräaikaan mennessä. 
 

§ 7. Kokouksen päättäminen. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18:21. 

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat 

Oulussa ____.____.2017 
 

____________________________   _____________________________ 

Mikko Kalapuro      Pekka Rossi 

Puheenjohtaja      Sihteeri 


