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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 7/2015 

Aika: 13.7.2015 klo 17:30 (Siirretty 6.7. 13.7.) 

Paikka: Oulun Sukelluskeskus, Tuira 

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

ja Turo Tossavainen. Lisäksi Pasi Pentinpuro valtakirjalla 

Jouni Herroselle. 

Liite: Pasi Pentinpuron valtakirja Jouni Herroselle 
 

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuuden toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:47 ja totesi sen päätösvaltaiseksi. 

2. Esityslistan hyväksyminen 

Käsiteltiin ja hyväksyttiin esityslista. 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin kokouksen 6 pöytäkirja. Allekirjoitettiin 5-6. 

4. Veneasiat ja Oulu II etsintä 

Todettiin, että Victoria on vielä kuivilla. Victorian telakoinnissa tehtäviä 
kunnostustöitä on ilmeisesti ainoastaan köliraudan ruosteenpoisto ja maalaus. 
Tämän jälkeen vene voidaan laskea vesille. 

Keskusteltiin Madden varustamisesta viistokaikuluotaimella. Markku esitti 
Maddeen hankittavaksi 400 euron hintaan tarjottu anturipaketti 
(viistokaikuluotain ja GPS antenni). Jälleenmyyjälle on jäänyt myyntipakettiin 
muut tarvikkeet paitsi keskusyksikkö ja nämä ovat myynnissä alle jälleenmyjän 
erilliskappaleiden sisäänostohinnan. Näin voitaisiin siirtää viistokaikuluotainta 
Victorian ja Madden välillä pelkän keskusyksikön siirrolla. Mikko esitti, että ei 
hankita ja jos Victoria on kuukauden päästä vedessä selvitetään onko edullinen 
anturipaketti vielä saatavilla ja sitten palataan päätökseen. Anturien Maddeen 
hankkimisen puolesta äänestivät Markku ja Jouni. Vastaehdotusta äänestivät 
Mikko, Turo ja valtakirjalla Pasi. Äänestyksen tuloksena päädyttiin siis Mikon 
esityksen mukaisesti jättää anturipaketti hankkimatta. 

Keskusteltiin Victorian vesillelaskusta ja mahdollisista Victorian uusista 
kippareista. Päätettiin jatkaa Victorian kunnostusta ja laskea se vesille kesän 
aikana. 

Päätettiin selvittää laituripaikka-asioita Marjaniemessä liittyen Oulu II 
mahdolliseen etsintään. Keskusteltiin GTK:n luotaamista alueista Turon saamien 
tietojen pohjalta. Aikaisin mahdollinen ajankohta mahdolliselle etsinnälle on 
Elokuun ensimmäisen viikon jälkeen. 
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5. Uimahallivuorot 

Merkittiin tiedoksi, että uppopalloilijat ovat halukkaita maksamaan 
uimahallimaksut itse, jos johtokunta päättää että uimahallivuorot alkavat 
myöhemmin syksyllä. 

6. Taloustilanne 

Keskultetiin taloustilaneesta. Rahatilanne on hyvä, mutta hankinnoissa täytyy 
kuitenkin käyttää harkintaa. 

7. Kompressorit 

Keskusteltiin Oceanuksesta kuuluvasta kolinasta. Ilmeisesti kompressorilohkon 
kampiakseli liikkuu akselin suuntaisesti.  

Jouni keskustelee Markus Vihelän kanssa, miten lohko saataisiin remontoitua. 

Todettiin, että Nitrox –kompressorin polttomoottori vuotaa öljyä. Takuuasiat 
tulee tarkistaa. Ellei moottorissa ole enää takuu voimassa, tutkitaan pystyykö 
vanhaa Honda-moottoria hyödyntää rakentamalla siihen 12v generaattorin. 

8. Muu kalusto 

Todettiin, että kompressorien hengitysilmasuodattimia on toistaiseksi tarpeeksi. 
Välihuopia tarvitaan lisää. Päätettiin, että Turo tilaa niitä lisää tarpeen mukaan. 

Todettiin, että filtterien täytössä (paketoinnissa) tarvittava vakuumikone on 
hankittu. Vakuumikoneelle ja sen tarvikkeille on oma laatikko Messillä. 

9. Tapahtumakalenteri 

Project Aware: Tapahtumalle ei ole tällä hetkellä järjestäjää vuodelle 2015. 
Jouni keskustelee P3 –kurssilaisten kanssa asiasta. 

Kirjattiin tiedoksi, että Lapin sukellusleiri alkaa loppuviikosta (vk29). Turo toimii 
leirin vastuuhenkilönä. Leirille on lähdössä 13-14 sukeltajaa. Todettiin, että 
leirille on lähdössä Nx –kompressori (jos se on kunnossa). Lisäksi Junior II ja 
happiboosteri. 

Merkittiin tiedoksi, että syksyn kaivosleiri on siirtynyt Kaatialaan. Majoitus 
Sarvikkaan koskimökeissä. Leiriä järjestelee Tommi Lydman. 

Todettiin, että Hylkyleirin tilanne on epäselvä johtuen jäsenistön 
epäaktiivisuudesta veneiden kanssa. 

Todettiin, että Syysleiristä ei tiedetä tarkemmin tällä hetkellä. Hilikkulan 
rakennustyöt ovat kesken. 

Todettiin, että venerannan vartiointivuorosta ei ole tarkempaa tietoa. 
Päätettiin, että Jouni selvittää vartiointivuoron asioita Markus Riihimäen kanssa. 
Mikko Kalapuro auttaa varauksen tekemisessä, jos on tarpeen. 
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10. Koulutusasiat 

Merkittiin tiedoksi, että P3 –kurssin laskut voidaan lähettää lähiaikoina. P3 –
kurssilla on 9 oppilasta. Todettiin myös, että P3-kurssiin kuuluu oppilaan 
järjestämä viikkosukellus. 

Keskusteltiin mahdollisesta P1 kurssista syksyllä. Tästä ei ole tarkempia 
suunnitelmia vielä. 

11. Ilmoitusasiat 

Merkittiin tiedoksi verotuspäätös 6.6.2015 (52C/12/0236306-7) verovuodelta 
2014. Ei maksua, ei palautusta. 

Todettiin, että talvikauden hallivuoropäätöksiä ei ole vielä saatavilla.  

Todettiin, että toiminta-avustuspäätöstä ei ole tehty. 

12. Muut esille tulevat asiat 

- 

13. Seuraavat johtokunnan kokoukset 

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 

 

14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:11. 

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

Jouni Herronen 
puheenjohtaja 

  
johtokunnan jäsen 

 


