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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 12/2015 

Aika: 21.12.2015 klo 17:30 

Paikka: Oulun Sukelluskeskus, Tuira 

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

Pasi Pentinpuro, Teija Kivimäki, Markus Riihimäki, 

Teemu Tapio, Ari Isola ja asiantuntijana Kaarina 

Jormalainen. 
 

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuuden toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi klo  17:40. 

2. Esityslistan hyväksyminen 

Käsiteltiin ja hyväksyttiin esityslista. 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Aikaisemmat allekirjoittamattomat johtokunnan pöytäkirjat vuodelta 2015 
allekirjoitettiin. 

4. Talousasiat 

Todettiin, että kassassa on rahaa noin x euroa. 

Todettiin, että Raatin joulukuun hallimaksu erääntyy vasta tammikuun puolella. 

Päätettiin, että Kaarina ja Sini voivat lähettää vuoden 2016 jäsenmaksulaskut 
postita.fi –palvelun kautta jo joulukuun puolella. 

5. Tapahtumat 

Päätettiin ottaa vastaan toimeksianto Polar Bear pitching tapahtuman 
turvasukeltajana toimiminen. Pasi Pentinpuro järjestää. Laskutus 300 euroa. 

6. Koulutusasiat 

P3 –kurssista on vielä rästisuorituksia tekemättä. Jouni hoitaa kurssin loppuun.  

RD –kurssi onnyt kortitettu kokonaisuudessaan. 

Timo Karjalaisen lähikouluttajakortitus voidaan nyt hoitaa. 

Raahen Mursut ovat kyselleet DAN ensiapukurssia alkuvuodelle. Pyritään 
järjestämään Oulussa, koska oman seuran sisältä on odotettavissa kurssilaisia. 

Kevään P1 –kurssille on ilmoittautunut neljä kouluttajaa. Päätettiin, että P1 –
kurssi järjestetään, koska kouluttajaresurssit vaikuttavat riittävän. Ari on 
suunnitellut aikataulun. Hyväksyttiin aloituspäivämäärä Arin esityksen 
mukaisena. Muilta osin aikataulu varmistetaan yhteensopivaksi OSK:n tilojen ja 
uimahallin käytössä olon mukaiseksi. Todettiin, että kompressori ja 
koulutuskalusto on vielä Messillä.  
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Markus Riihimäki järjestää lähikouluttajakurssin. Tämä synkronoidaan P1 –
kurssin kanssa. Lähikouluttajakurssille pyritään saamaan kuusi oppilasta. 

7. Kompressorit 

Todettiin, että Oceanus on edelleen rikki. Markus Vihelä on lupautunut 
purkamaan kompressorilohkon vaurioiden selvittämiseksi. 

Todettiin, että Nitrox –kompressorin polttomoottorin öljyproppu on ollut 
väärillä kierteillä ja öljyvuoto on johtunut siitä. Sähkögeneraattori saadaan 
kytkettyä siten, että ilman starttia ja akkua se saatanee toimimaan. Kelan ja 
solenoidin väliiin kestää laittaa ainoastaan tasasuuntaussilta. Ei minkäänlaista 
jänniteregulointia. 

8. Muu kalusto 

Kaasuboosteri on jälleen rikki. Matalapainepuoli on lähetetty sukellusluolaan 
takuukorjattavaksi. 

Helium –analysaattorin hankinta päätettiin siirtää vuodelle 2016. 
Hankintapäätöstä varten tarvitaan hinta, selvitys koteloinnista sekä huollon 
sijainnista. 

Todettiin, että laitepakettien kalustovuokrauskansio on kadonnut kokonaan. 

9. Huomionosoitukset jäsenistölle 

Päätettin myöntää Turo Tossavaiselle vuoden 2015 puuhahenkilö –ansiomerkki  
”Kultainen Jakari”. Ansiomerkki luovutetaan seuraavassa kokouksessa, koska 
pikkujoulua ei tänä vuonna järjestetty. 

10. Avaimet 

Päätettin siirtää Messin avain Sini Heinolta Teija Kivimäelle. Samalla siirretään 
Sinin kulkulätkä Teijalle. 

Päätettiin siirtää hälytysjärjestelmän koodilistan ylläpito Jounilta Markulle. 

11. Muut esille tulevat asiat 

Merkittiin tiedoksi, että Jouni edusti seuraa Sukeltajaliiton syyskokouksessa 
Rovaniemellä. Samassa yhteydessä Jouni toimitti Rovaniemen 
Urheilusukeltajille 40-vuotisjuhlaan Oulun Vesimiesten lahjan ja tervehdyksen. 
Jouni toimittaa johtokunnalle liiton kokouksen materiaaleja. 

Merkittiin tiedoksi,että Anne Väisänen lopettaa norppaohjaajana toimimisen.  

Todettiin, että Mika Kauppinen on kiinostunut norppaohjaajaksi ryhtymiseksi. 
Asaia ryhdytään viemään eteenpäin. 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo : 18:55 
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Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat: 
 
 
Oulussa ____.____.20____ 
 
 
 

Jouni Herronen 
puheenjohtaja 

 Markku Heiskari 
sihteeri 

 


