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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 6/2015 

Aika: 8.6.2015 klo 17:30 

Paikka: Oulun Sukelluskeskus, Tuira 

Läsnä: Jouni Herronen (pj), Markku Heiskari (siht), 

Markus Riihimäki, Pasi Pentinpuro, Mikko Kalapuro, Ari 

Isola, ja Teemu Tapio (vj) 
 

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuuden toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:32 ja totesi sen päätösvaltaiseksi. 

2. Esityslistan hyväksyminen 

Käsiteltiin ja hyväksyttiin esityslista. 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin kokousten 1-5 pöytäkirjat, joista #5 korjattuna. Allekirjoitettiin 1-4. 

4. Kalustoasiat 

Todettiin, että happiboosteri on edelleen korjattavana Sukellusluolassa. 

Todettiin, että Nitrox –kompressorin happisolenoidi kuluttaa saman verran tai 
enemmän virtaa kuin moottorin laturi tuottaa. Kompressoriin täytyisi asentaa 
lisälaturi. Lyhyen tähtäimen ratkaisu on ladata akkua verkkolaturilla aina kun 
mahdollista. Rele tulee vaihtaa myös. Markus Riihimäki hoitaa asiaa Markus 
Vihelän kanssa. 

Päätettiin tilata täyssynteettiset öljyt kaikkien kompressorien lohkoihin. Markus 
Riihimäki tilaa öljyt. 

Todettiin, että suodatinpanoksia on vielä muutama mutta alkukesän aikana 
täytyy järjestää täyttötalkoot suodattimille. 

Todettiin, että Victorian pohjassa (ulkopuolella) on jonkin verran maalattavaa. 
Markku hoitaa maalaustalkoiden järjestelyä Juhannuksen jälkeiselle ajalle. 

Juhta –kuomukärryn jarrut on remontoitava. Päätettiin korjauttaa jarrut 
Autokorjaamo Jakarissa Kempeleessä, ellei vapaaehtoista remontoijaa löydy. 
Kustannusarvio jarruremontille on 300-500 euroa. 

5. Vesimessi 

Päätettiin hankkia Pasi Pentinpurolle Messin avaimet. Todettiin, että avaimet 
tulevat Tomi Väisäsen mereen hukkaamien tilalle. 

Tukes:n ehdottamat toimenpiteet Messillä ovat vielä keskeneräisiä. 

6. Kurssien tilanne 

Todettiin, että 2/3 kevään2015 P1-kurssista on suorittanut kurssin loppuun.  

Vuoden 2014 P2 –kurssista on edelleen jokunen suoritus rästissä. 
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Jouni lupautui aloitella P3 –kurssin teoriaosuuden pitämistä pikimmiten. Ari 
auttaa Jounia käytännön järjestelyissä. 

Todettiin, että VaPePa koulutus on pidetty. 

Keskusteltiin koulutustoiminnan ja muunkin toiminnan passiivisuudesta ja 
mietittiin mistä se johtuu. 

7. Tapahtumakalenteri 

Todettiin, että kesän Norjan leirille ei ole löytynyt järjestäjää kyselyistä 
huolimatta. Jouni keskustelee asiasta vielä Heikki Penttilän kanssa, joka on vuosi 
sitten asiasta ohimennen maininnut. 

Keskusteltiin Perämeren hylkyjen etsinnästä. Victoria ei ole tällä hetkellä vesillä. 
Madeleinen viistokaikuluotauskyvyn rakentamisesta keskusteltiin. 

Valtuutettiin Jarmo Pätsi jatkamaan järjestelyjä Oulun Vesisankarit -
tapahtumaan. 

8. Viistokaikuluotainanturi Madeleineen 

Päätettiin kartoittaa taloustilannetta, josko pystyisimme hankkia 
viistokaikuluotaimeen lisäanturi sekä kiinnitystarvikkeet Madeleineen. Tällöin 
Maddessa olisi kunnollinen karttaplotterikin merikäyttöön. Mikäli rahatilanne 
sallii, päätettiin hankkia tarvittavat lisäosat Madeleineen sähköpostipäätöksellä. 

Päätettiin, että jos Madeleinea käytetään pienten porukoiden 
sukellustukialuksena merisukelluksilla, käyttäjät maksavat veneen 
polttoainekulut itse. 

9. Taloustilanne 

Todettiin, että kaasujen laskutus kannattaa tehdä mahdollisimman pian. 
Woikoskelta on odotettavissa suurehko kaasulasku. 

10. Ilmoitusasiat 

Ei esilletulleita asioita. 

11. Muut esille tulevat asiat 

Keskusteltiin Kempeleen tulevasta kalliomontusta. Asia etenee positiivisessa 
hengessä Kempeleen kunnan, Ympäristökeskuksen ja Destian suunnalla. 

12. Seuraavat johtokunnan kokoukset 

Ma 6.7. 17:30-19:00 (Siirretty myöhemmin s-postipäätöksellä  13.7.2015) 
Ma 10.8. 17:30-19:00 
Ma 7.9. 17:30-19:00 
Ma 5.10. 17:30-19:00 Syyskokouksen valmistelu 
Ma 9.11. 17:30-19:00 
Ma 21.12. 17:30-19:00 Glögikokous uuden johtokunnan kanssa 
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13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:50. 

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

Jouni Herronen 
puheenjohtaja 

  
johtokunnan jäsen 

 


