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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 9/2015 

Aika: 7.9.2015 klo 17:30 

Paikka: Oulun Sukelluskeskus, Tuira 

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

Pasi Pentinpuro ja Ari Isola. 
 

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuuden toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi. 

2. Esityslistan hyväksyminen 

Käsiteltiin ja hyväksyttiin esityslista. 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Edellisten kokousten pöytäkirjat allekirjoitetaan myöhemmin. 

4. Tapahtumat 

Todettiin, että Hossan leiri on pidetty. 

Todettiin, että venerannan vartiovuoro on hoidettu. 

Todettiin, että project Aware on pidetty. 

Todettiin, että Kattilankallan leiri peruuntui kovan tuulen vuoksi. 

Todettiin, että Kaatialan leiri on järjestymässä suunnitellusti. 

Keskusteltiin syysleirin järjestelyistä. Mikko Karvonen P3 –kurssilta voisi olla 
mahdollinen järjestäjä. Varalla Mikko Kalapuro. Paikkana mahdollisesti 
Manamansalo. 

Divers Night lähestyy. Päätettiin lisätä toimintasuunnitelmaan. 

Todettiin, että syyskokous tulee kutsua koolle. Päätettiin kutsua syyskokous 
koolle aikaisemmin päätetyn aikataulun mukaisesti (7.10.2015 18:00). Jouni 
varmistaa paikan. Jouni lähettää kutsun sähköpostilistalle. Markku julkaisee 
kutsun www-sivuilla ja mahdollisesti myös sosiaalisessa mediassa. 

Todettiin, että pj ja vpj valmistelevat materiaaleja syyskokoukselle esitettäväksi. 
(Johtokunnan kokous 5.10.2015) 

5. Uimahallivuorot 

Merkittiin tiedoksi, että uimahallivuorot alkavat Lokakuun alusta. Uppopalloilijat 
ovat käyttäneet vuoroja jo aikaisemmin ja he maksavat vuorot erikseen. (Tapani 
Härön kautta.) Todettiin, että Norppatoiminta alkaa myös Lokakuun alusta. 

6. Taloustilanne 

Merkittiin tiedoksi, että Oulun kaupunki on päättänyt toiminta-avustuksista. 
Todettiin, että avustus on suuruusluokaltaan aikaisempien vuosien luokkaa. 
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7. Kompressorit 

Todettiin, että Oceanus on edelleen rikki. 

Todettiin, että Nitrox –kompressorin polttomoottori vuotaa edelleen öljyä. 

8. Muu kalusto 

Keskusteltiin Victorian käytöstä. Pasi tekee kyselyn jäsenten kiinnostuksesta 
merellä liikkumisesta. 

Keskusteltiin jälleen kerran helium –analysaattorista. Todettiin, että keskustelua 
kannattaa jatkaa syyskokouksen jälkeen. Mielellään valmistellun esityksen 
pohjalta. 

9. Koulutusasiat 

Merkittiin tiedoksi, että DAN EA-koulutus on järjestymässä syksyn aikana. 
(Jouni, Tommi ja Petteri kouluttajina.) Kurssi toimii myös kertauskurssina. 

Kevään P1 –kurssille ei ole vielä vastuukouluttajaa. Todettiin, että kurssille ei ole 
kovin paljon tulijoitakaan. 

Lähikouluttajakurssi täsmätään kevään P1 –kurssille. 

Uintitekniikkakurssista on yritetty ottaa yhteyttä Oulun Uinnin suuntaan. Asia ei 
ole edennyt. 

10. Ilmoitusasiat 

Merkittiin tiedoksi yksi uusi liittynyt rinnakkaisjäsen. 

11. Muut esille tulevat asiat 

- 

12. Seuraavat johtokunnan kokoukset 

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 

 

13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo :. 

 
Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat: 
 
 
Oulussa ____.____.2015 
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Jouni Herronen 
puheenjohtaja 

  
johtokunnan jäsen 

 


