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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 6/2016 

Aika: 6.6.2015 klo 17:30 

Paikka: Oulun Sukelluskeskus, Tuira 

Läsnä: Pasi Pentinpuro (pj), Markku Heiskari (siht), 

Teija Kivimäki, Mikko Kalapuro, Turo Tossavainen ja 

Teemu Tapio 
 

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuuden toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:33 ja totesi sen päätösvaltaiseksi. 

2. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin. 

3. Leirit 

Helatorstain leiri on pidetty. 

Kevätleiri on pidetty. 

Kesän Norjan leirin järjestelyt menossa. Kolme mökillistä porukkaa lähdössä. 
OVM:stä lähtee 9+2 henkeä. OUSUsta lähtee 3 sukeltajaa. Sähkökompressori ja 
mahdollisesti toinen kompressori lähtee mukaan. Mukaan lähtee myös Madde. 
Viistokaikuluotain lähtee Madden mukaan. 

Saattoporan leiri ei järjesty heinäkuussa eikä elokuussa, jos Turo on edelleen 
järjestelyvastuussa. Mikko miettii, pystyisikö järjestämään Saattoporan leirin 
Elokuun alkupuolella. Pasi kysyy myös Aria. 

Syysleiripaikaksi on varattu Hilikkula. Rahoitusta mietitään, koska Hilikkula on 
muuttunut kalliiksi. (Voimassaolevan päätöksen mukaisesti seura maksaa 
majoituksen, jos majoitukseen on varattu yhteismajoitus samaan mökkiin. Jos 
majoitukset on jaettu mökkikunnittain, mökkikunnat maksavat majoituksen itse. 
Jos seura on jakanut majoituspaikat useaan mökkiin, seura maksaa tyhjäksi 
jääneiden majoituspaikkojen osuuden. Ei kuitenkaan, jos majoittujat ovat 
varanneet kokonaisia mökkejä omaan käyttöönsä.) 

Kattilankallan leirin järjestely on vielä auki. 

Kaatialan syysleirin järjestely on myös vielä auki. 

4. Koulutusasiat 

P1 kurssilta valmistui 4 kurssilaista. 3 vielä jatkaa kurssia. 

Lähikouluttajaoppilaista aktiivisimmat ovat suorittaneet sekä teoria-, allas- että 
avovesiopetusnäytteet. Teoriaosuuksia on jäljellä vielä ydelle illalle ja lisäksi 
koetilaisuuden yhteyteen (yht. 5h). Osalla kurssilaisista on rästisuorituksia. 
Parhaiten edenneistä tulee kesän aikana kortitettavaksi arviolta 5 
lähikouluttajaa ja muut tekevät rästejä jatkossa myöhemmin sovittavalla tavalla. 
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5. Kalustoasiat 

Merkittiin tiedoksi seuraavaa: 

Oceanus on rikki. Myös käynnistysnarun jousi on nyt rikki. 

Kaikki kompressorilohkoöljyt ja polttomoottoriöljyt on vaihdettu Touko-
Kesäkuun vaihteessa. 

Todettiin, että Juhta –kärryn jarrut ovat edelleen rikki. Ainakin jarruhihnat ovat 
vialliset vioittuneen laakerin vuoksi. Myös toisen renkaan laakeri on syytä 
vaihtaa, koska siinä on saman verran kilometrejä kuin rikkoontuneessa oli. 

Päätettiin, että molempiin kärryihin hankitaan varalaakerit. Kalustovastaava 
hoitaa asiaa. 

Todettiin, että Messillä on jonkin verran tavaraa, jolle ei ole tarvetta. 
(Messuteltta, Oceanuksen vanha O2-rotametri, vanerilevyjä, pöytälevy, 
rikkinäisiä laitepakettien osia.) Ainakin messuteltasta voidaan hankkiutua eroon. 

6. Move Oulu 

Liikuntafestivaalin vesipelastustoiminnasta on pyydetty tarjousta. Asiasta on 
kyselty sähköpostilla jäsenistöltä. Kuusi on alustavasti ilmoittautunut, joista viisi 
on suhteellisen varmoja pääsevänsä päivystämään tapahtumaan. 

Päätettiin, että vesipelastustoiminnasta tehdään tarjous, jos löytyy riittävä 
määrä vapaaehtoiseksi ilmoittautuneita. Hinta 3000 eur arvonlisäverottomana. 
Tällä hetkellä tarvitaan viitisen henkilöä lisää. Tarjouksessa on mainittava, että 
päivystämässä on max. 2 henkeä kerralla. Koko rannan kattavaa valvontaa ei 
pystytä järjestämään. Mikko Kalapuro hoitaa asiaa. Pasi huolehtii lisä-
vapaaehtoisten rekrytoinnista sähköpostilla. 

7. Peräkärryn kilomerikorvaukset 

Tarkennettiin päätöstä §6 2/2015 siten, että kaluston kuljettamisesta 
maksetaan päätöksen mukaisesti. Kuitenkin niin, että jos kärry on jonkun toisen 
vedossa, ei muusta kaluston kuljettamisesta makseta (Maddea 
lukuunottamatta). Mikäli seuran tavarat mahtuvat tavaroiden kuljettajan auton 
kyytiin, ei kärryn vetäminen ole korvauksen maksamisen vuoksi itseisarvo. 
Tarvittaessa tavarat voidaan jakaa useampaankin autoon, jolloin korvaus 
jaetaan näiden autojen kesken.  

Päätettiin, että Helatorstain leirin paluumatkan kilometrikorvauksesta Ari Isola 
ja alkuperäiset kärryn vetäjät sopivat kilometrikorvauksen jakamisesta 
keskenään. Seura ei halua maksaa täyttä kuljetuskorvausta paluumatkalla 
hajonneen seuran kärryn kuorman molemmille kuljettajille. (Kuorma jaettiin 
kahteen isoon autoon kärryn laakerin hajottua Bjerkvikissä.) 

Päätettiin, että Sakari Kaakiselle maksetaan hajonneen kärryn 
pelastusoperaatiosta hinnaston mukainen täysi kilometrikorvaus 0.2€/km Oulu-
Harstad-Oulu matkalta.  
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8. Ilmoitusasiat 

Seuran virallinen laskutusosoite on 3.6.2016 alkaen c/o Kaarina Jormalainen, 
Asemakyläntie 243, 90840 Haukipudas. 

9. Muut esille tulevat asiat 

Todettiin, että Victorian kipparikurssi alkaa 7.6.2016. Kurssilla on yhdeksän 
osallistujaa. Kurssi on vapaamuotoinen ja jokainen kurssilainen opiskelee 
omaan tahtiinsa. 

10. Seuraavat johtokunnan kokoukset 

Ma 6.7 17:30 
Ma 8.8 17:30 
Ma 5.9 17:30 
Ma 10.10 17:30 Syyskokouksen valmistelu 
ke 12.10 18:00 SYYSKOKOUS 
Ma 7.11 17:30 
Ma 12.12 17:30 Glögikokous uuden johtokunnan kanssa 

 

11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:55. 

 
Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat: 
 
 
Oulussa ____.____.2016 
 
 
 
 
 

Pasi Pentinpuro 
puheenjohtaja 

 Markku Heiskari 
sihteeri 

 


