
Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 5/2015 

Aika: 11.5.2015 klo 18:00 

Paikka: Oulun Sukelluskeskus, Tuira 

Läsnä: Jouni Herronen (pj), Markus Riihimäki, Turo Tossavainen, 

Pasi Pentinpuro (vt siht.), Ari Isola, Teija Kivimäki (vj) sekä 

asiantuntijana Kaarina Jormalainen (taloudenhoitaja) 
 

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuuden toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:05 ja totesi sen päätösvaltaiseksi. 

Markku H:n poissaollessa päätettiin, että Pasi P. toimii sihteerinä. 

2. Esityslistan hyväksyminen 

Käsiteltiin ja hyväksyttiin esityslista. 

3. Kalusto 

Sovittiin, että helatorstain leirille otetaan käytettyjä kompressorin suodattimia täytettäväksi. 

Todettiin, että Oceanus kompressori on korjattu. Kustannukset olivat 315 €, joka vastaa 
edellisessä kokouksessa hyväksyttyä. 

Happibuusteri on epäkunnossa. Päätettiin että Turo T. tutkii buusterin, ja jos sitä ei voi itse 
korjata, hän lähettää sen Sukellusluolaan. 

Todettiin, että Victorian vesillelasku lähestyy. Markus R. lupasi ajaa veneen laituriin, jos 
saadaan kaksi vapaaehtoista sekä perjantaiksi että lauantaiksi mukaan talkoisiin. Sovittiin, että 
Mikko K. kyselee jäsenistöltä halukkuutta. 

Todettiin, että Madeleine on palautettu korjattuna messille. 

Päätettin että Madeleine otetaan mukaan Helatorstain leirille, jos sen kuljetuskärry toimii. 

Vesimiesten peräkärry on rikki. Päätettin että Markku H. saa ottaa tilalle helatorstain leirille 
käyttöön toisen kärryn, josta saattaa tulla kustannuksia. 

Sovittiin, että Markus Vihelä hoitaa Tukesin vaatimat muutokset täyttöpaikalle. 

Päätettin että Turo T. tekee riskianalyysin täyttöpaikasta. 

Päätettiin että Turo T. saa tilata seuralle He-Din pulloadapterin, jolla Helium pullon voi kytkeä 
seuran happivippiin. 

4. Talous 

Ei päivitystä 

5. Jäsenasiat 

Ei päivitystä. 

6. Koulutus 

Merkittiin tiedoksi, että P1 avovesileiri pidetään 6.6 Haukimontulla ja 7.6 Saarijärvellä. 

Sovittiin, että Teija K. selvittää ja varaa Saarijärven käytön kurssille. Päiväkäytön 
maksimihinnaksi sovittiin 100 €. 

Sovittiin, että Teija K. hoitaa tiedotuksen postituslistalle P1 sukellustapahtumasta. 



Sovittiin, että Ari I. hoitaa kouluttajat P1 avovesiin. 

Sovittiin, että seura maksaa Markus R.:n Vapepa kurssin maksun, jos kurssi antaa oikeuden 
kouluttaa Vesimiesten jäsenille Vapepa kursseja. 

Todettiin, että Vapepa kurssin sukellukset tehdään Kassakaappimontulla. 

Sovittiin, että Jouni H. pitää P3 kurssin teoriat ja pyrkii pitämään ne kesäkuun arki-iltoina. 

Todettiin, että Jouni H:n esittämä koulutussisältö Nitrox gas blender kortin haltialle, että hän 
voi saada trimix gas blender kortin, on hyväksytty. Tämän koulutuksen ajankohta sovitaan 
myöhemmin. 

7. Muut asiat 

Merkittiin tiedoksi, että kaupungin avustushakemus on jätetty kaikkine liitteineen. 

Todettiin, että Kari Lehenkarille on jo haettu hengenpelastusmitalia, eivätkä vesimiehet sitä 
enää hae. 

Merkittiin tiedoksi, että messipäivystys alkaa 25.5. 

Päätettiin että Markku H. tekee Messin päivystyslistan kesälle 2015. Päivystys on 
keskiviikkoisin. 

Sovittiin, että Ari I. tiedottaa viikkosukelluksista. Viikkosukellukset pidetään torstaisin. 

Sovittiin, että Jouni H. kysyy Facebookissa ja postituslistalla halukkaita kesäleirin järjestäjäksi. 

Päätettiin, että laitevuokraa lasketaan, koska päivystys on vain kerran viikossa. Viikon 
vuokrahinnaksi päätettiin 30€/vk. 

8. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:55. 

 
Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat: 
 
 
Oulussa ____.____.2015 
 
 
 
 
 

Jouni Herronen 
puheenjohtaja 

 Pasi Pentinpuro 
sihteeri 

 


