
Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 4/2015 

Aika: 13.4.2015 klo 18:00 

Paikka: Oulun Sukelluskeskus, Tuira 

Läsnä: Jouni Herronen (pj), Markus Riihimäki, 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. Kurssit 

Päätettiin, että Jouni H. pitää P3-kurssin teoriat arki-iltaisin, joihin tekee aikataulut. Sukellukset 
Jouni sopii muiden kouluttajien kanssa 

Päätettiin, että Ari I. kysyy jäsenistöstä P3 kurssille halukkaita. Jos heitä on enemmän kuin 
kurssilla paikkoja, johtokunta päättää kurssin osallistujat. 

P1 avovesisuoritteiden aika ja paikka ovat vielä auki. Päätettiin, että Ari I. kysyy Tomi V:ltä. 

Todettiin, että Nitrox kurssi on pidetty. Osallistujia oli kolme. 

Todettiin, että jääsukelluksen teoriaosan suoritti kolme henkilöä, mutta sukelluksiin ei päässyt 
kukaan. 

Gas Blender kurssin järjestelyt ovat hoidossa, ja kurssi alkaa lauantaina 18.4. 

Merkittin tiedoksi, että Jouni Herronen ja Tommi Salminen saavat liitosta Trimix- 
kouluttajakortit. 

Päätettiin selvittää miten nitrox gas blender kurssin käyneistä voi kouluttaa trimix gas 
blendereitä. 

4. Kalusto 

Oceanus kompressorin bensamoottorin korjaus on hyväksytty sähköpostitse. Osien hinta on 
315 €. Päätettiin, että Pasi P. tilaa osat ja korjaa kompressorin. 

Merkittiin tiedoksi, että sähkömarinerin sähkömoottori on laakeroitu, kustannukset olivat 60 €. 

Päätettiin että Markus R. organisoi kompressorin suodatinten täyttötalkoot. 

Todettiin että Madelaine on Matin hallilla korjattavana. 

Päätettiin että Jouni H. kysyy Sukelluskeskukselta, voiko seuran happivipin korjata koska sen 
neulaventtiili vuotaa. Ellei voi korjata, päätettiin että Jouni tilaa uuden. 

Hyväksyttiin nitrox kompressorin käyttöohje. 

Hyväksyttiin happibuusterin käyttöohje. 

Päätetiin että happibuusterin käyttöoikeudet saa GB koulutettu jäsen Turo T:n opastuksen 
jälkeen. 



5. Talous 

Todettiin että seuralle on tarjottu sukellustyöksi teekkarien vappu-uittoa. Vesimiesten 
puolesta yhteyshenkilö on Turo T. 

6. Uimahallivuorot 

Päätettiin, että toukokuun uimavuorot pidetään ennalta suunnitellusti. Syksyn 
aloitusajankohta päätetään myöhemmin. 

Tarpeettomat uimavuorot pyritään perumaan aktiivisesti. 

7. Jäsenasiat 

Ei päivitystä. 

8. Muut asiat 

Päätettiin että alueen muiden toimijoiden kanssa keskustellaan yhteistyömahdollisuuksista, 
esimerkiksi viikkosukellukset. 

Päätettiin että Jouni H. keskustelee Tomi V:n ja Markku H:n kanssa toiminnan kehittämisen 
selvittämistä jäsenistöltä. Selvitetään esimerkiksi tapoja aktivoida muualla kurssinsa käyneitä.  

Todettiin että Teija K. selvittää miten Petri Lahdenkarille haetaan hengenpelastusmitalia. 

Merkittiin tiedoksi että kauden 2015-2016 uimahallivuorot on haettu viime kauden 
ajankohdilla. 

Todettiin että kaupungin toiminta-avustus on haettava 4.5 mennessä. Markus R. on lupautunut 
hoitamaan. 

9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:50. 

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

Jouni Herronen 
puheenjohtaja 

 Pasi Pentinpuro 
sihteeri 

 


