
 

 

 

PÖYTÄKIRJA 

5.9.2016 

 

 

 
OVM PK20160509_tarkastettu_b.docx MHe 

 

Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 8/2016 

Aika: 5.9.2015 klo 17:30 

Paikka: Oulun Sukelluskeskus, Tuira 

Läsnä: Pasi Pentinpuro (pj), Ari Isola (siht), Mikko Kalapuro, 

Teemu Tapio, Markus Riihimäki 
 

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuuden toteaminen 

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

2. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin. 

3. Leirit 

Teemu Tapio hylkyleirin järjestäjänä totesi että hylkyleirille on ilmoittautunut 
noin kymmenen Vesimiesten jäsentä joten leiri toteutuu. Osalla osallistuminen 
on vielä kuitenkin avoin. Jouni Herronen on lupautunut toimimaan Victorian 
kipparina. Leiri järjestetään Kattilankallassa 9.-11.2016. Sovittiin että Pasi 
Pentinpuro ilmoittaa myös OUSUn jäsenille mahdollisuudesta osallistua leirille.  

Kaivosleirin järjestää Ari Isola Kaatialassa 23.-25.9.2016. Leirille ilmoittautunut  
kymmenisen Vesimiesten jäsentä, osalla osallistuminen vielä hieman auki. 

Syysleirin järjestää Pasi Pentinpuro Rokuan saarijärvellä 7.-9.10. 
Majoituspaikaksi on varattu Hilikkula. Leirin yhteydessä järjestetään myös 
seuran syyskokous. 

 

4. Kalustoasiat 

Mikko Kalapuro on valmistanut Madden ohjauspulpettiin suojakaaren 
viistokaikuluotaimen kotelon suojaksi mutta kaarta ei ole vielä asennettu 
paikoilleen. 

P21 suodattimia sekä bensa- että sähkökompressoreihin on täytetty lisää joten 
akuutti tarve on tyydytetty. 

Päätettiin että P31-suodattimia (Mariner 250) tilataan kaksi uutta.  

Todettiin että Oceanus on edelleen rikki. 

Turo Tossavainen oli ilmoittanut että boosterin äänenvaimennin on rikki. Lisäksi 
boosterin pakkausteho on kadonnut toistaiseksi tuntemattomasta syystä. Pasi 
Pentinpuro aloittaa vikadiagnostiikan. 

Todettiin että seuran venekalusto on hyvässä kunnossa, sekä Madeleine että 
Victoria ovat katsastusvarustuksessa.  
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5. Koulutusasiat 

Merkittiin tiedoksi, että kahdella P1-kurssilaisella on edelleen suorituksia 
tekemättä. 

Todettiin että lähikouluttajakurssi on vielä kesken. Markus Riihimäki kurssin 
vastuukouluttajana selvittää mitä tarvitaan kurssin loppuun viemiseksi.  

Todettiin että seuralle tarvitaan alustava suunnitelma M2-koulutettaviksi 
vuodelle 2017 

Merkittiin ylös että ensi vuoden keväälle tavoitteena olisi järjestää P1-, P2- ja 
nitroksikurssit.  

6. Ilmoitusasiat 

Seuran uimahallivuorot Raatissa jatkuvat lokakuun alusta huhtikuun loppuun. 
Seuralle on varattu neljä rataa klo 17:30-20:30. 

Norppatoiminnan osalta Pasi P lupasi olla yhteydessä Jarmo Pätsiin ja selvittää 
tulevan vuoden tilanne.   

7. Muut esille tulevat asiat 

Yle on ollut yhteydessä seuraan toivomuksena päästä dokumentoimaan 
pimeällä tapahtuvaa sukellustoimintaa. Oulun Vesimiehet järjestää yhteistyössä 
OuSun:n kanssa syyskauden avauksen Kalliosuon montulla 28.9 klo 20:00 jonne 
myös Ylen toimittaja tulee (pinta)valokuvaajan kanssa. Seuran puolelta Juuso 
Mettälä on lupautunut tulla dokumentoimaan sukellustoimintaa veden alla. 
Ylen toimittajalle lainataan kuivapuku ja snorkkeliväleistö tapahtumaa varten.  

 

8. Seuraavat johtokunnan kokoukset 

Ma 10.10 17:30 Syyskokouksen valmistelu 
La 8.10 12:00 SYYSKOKOUS 
Ma 7.11 17:30 
Ma 12.12 17:30 Glögikokous uuden johtokunnan kanssa 

 

9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:40. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat: 
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Oulussa 14.11.2016 
 
 
 
 
 

Pasi Pentinpuro 
puheenjohtaja 

 Ari Isola 
sihteeri 

 


