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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 11/2016 

Aika: 12.12.2016 klo 17:30 

Paikka: Oulun Sukelluskeskus, Tuira 

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

Mikko Kalapuro, Teemu Tapio, Teija Kivimäki 

Kaarina Jormalainen (vj) ja Markus Riihimäki (vj). Lisäksi 

paikalla kutsuttuna johtokunnan 2017 uusista jäsenistä 

Toni Hirsikangas. 
 

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuuden toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:36 ja totesi sen päätösvaltaiseksi. 

2. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin. 

3. Uppopallojaoston pankkitilin perustaminen 

Yleiskokouksen päätöksen mukaisesti päätettiin perustaa pankkitili 
Oulun Vesimiehet ry:n uppopallojaostolle. Päätettiin myöntää tilinkäyttöoikeus 
Jukka Kenttälälle (henk. tunnuksen loppuosa  -nnnX) ja Ari Isolalle (henk. 
tunnuksen loppuosa -nnnX). Valtuutettiin molemmat tilikäyttöoikeudelliset 
(yhdessä tai erikseen) perustamaan mainitun pankkitilin Oulun Osuuspankissa. 

4. Tilinkäyttöoikeuksien muutos 

Päätettiin myöntää tilinkäyttöoikeus Oulun Vesimiehet ry:n kahdelle Oulun 
Osuuspankissa olemassaolevalle pankkitilille (FI44 5741 3620 2479 54 sekä 
FI95 5741 3620 4009 75) Ari Isolalle (-nnnX) välittömästi. Päätettiin perua 
Kaarina Jormalaisen tilinkäyttöoikeudet mainituille tileille Helmikuun 2017 
alusta alkaen. 

5. Hallivuorot Joulun ja vuodenvaihteen aikaan 

Merkittiin tiedoksi että Raatin uimahalli on kiinni 25.12.2016 ja 1.1.2017, joten 
näiltä osin ei tarvitse perua hallivuoroja. Hallivuorot jatkuvat normaalisti 
8.1.2017 alkaen. 

6. Introsukellus kahdelle hengelle 

Todettiin, että introsukellukselle olisi kysyntää kahden sukeltajakandidaatin 
osalta. Päätettiin järjestää introsukellus, mikäli Ari löytää tarvittavat M2 
kouluttajan ja riittävän määrän (vähintään) P3 –sukeltajia introlle. Ari ja Teija 
hoitavat asiaa. Merkittiin tiedoksi, että Timo Karjalainen lienee myös 
käytettävissä. 

7. Lähikouluttajakurssi 

Merkittiin tiedoksi, että lähikouluttajakurssista on jäljellä teoriaoppitiunteja, 
palautetilaisuus ja teoriakoe. Niiden ajankohdat on 21.12.2016 ja 18.1.2017. 
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8. P1 –kurssi 

Merkittiin tiedoksi, että Pasi on varannut Hilikkulan 26.5.-28.5.2017 kevätleirin 
ja P1 avovesileirin käyttöön. 

Todettiin, että kurssin teoriat voitanee hoitaa pääosin verkko-opiskeluna. 
Vähintään yksi teoriakerta on pidettävä kasvokkain. Tässä tilaisuudessa 
kurssilaisille esitellään Oulun Vesimiehet ry sekä kurssin kouluttajat. Myös 
teoriakoe voidaan hoitaa netin kautta Sukeltajaliiton palvelussa. 

Merkittiin tiedoksi, että Ari ja Juhana ovat sopineet §3 / 14.11.2016 mukaisesti 
Juhanan toimivan P1-kurssin vastuukouluttajana ja päätöskohdan 
vastuukouluttajan ehdollinen valinta on astunut voimaan. P1-kurssin 1/2017 
vastuukouluttajana toimii siis Juhana Heino. 

Juhana ja Ari päättävät kurssin tarkemman aikataulun Johtokunnan antamissa 
puitteissa. 

9. Kalusto 

Merkittiin tiedoksi, että Junior II on kunnossa. Korjaus maksoi tasan 300€, joka 
korjaukseen oli varattu. Oceanus on Pasilla ongelma-analyysissä. 

Todettiin, että kompressorien suodattimia tarvitaan lisää. Tarvikkeita on, joten 
tarvitsee järjestää talkoot. Pasi ehdotti vastuun talkoojärjestelyistä antamista 
vuoden 2017 kalustonhoitajalle. 

Päätettiin tilata kolme (3) kappaletta Bauerin P31 –suodattimia hiilimonoksidi-
katalyytillä. (Polttomoottorikompressoriin sopivia versioita.) Valtuutettiin Ari 
tilaamaan ne Pressure Pointista. 

Päätettin rakentaa Messille Tukes:n vaatimat täytettävien pullojen 
kiinnityspaikat siten, että pullot ovat täytön aikana vyötetty kiinni 
pystyasentoon. Markku hoitaa asiaa joustavalla aikataululla. Päätetiin myös 
asentaa Messille kompressorin täyttöletkulle säilytyspaikka seinälle. Markku 
pyrkii hoitamaan tämänkin. 

Todettiin, että happiboosteri on edelleen hidas. Pasi reklamoi Sukellusluolaa 
§4 3.10.2016 mukaisesti. Todettiin, että boosteri ei ole missään vaiheessa 
toiminut moitteettomasti. Nyt kun se pysyy kasassa, se on toivottoman hidas. 

10. Tilitoimistosopimus 2017 

Päätettiin tehdä sopimus kirjanpidosta Tilipussi –tilitoimiston kanssa päätöksen 
§4 14.11.2016 mukaisesti (500 euroa/vuosi). Pasi ja Ari hoitavat asian ja 
allekirjoittavat tarjouksen mukaisen sopimuksen seuran nimenkirjoitus-
sääntöjen mukaisesti. 

11. Jäsenmaksujen 2017 eräpäivästä 

Päätettiin jäsenmaksujen 2017 eräpäiväksi 20.1.2017. 
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12. Ilmoitusasiat 

Ei ilmoitusasioita. 

13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:37. 

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

Pasi Pentinpuro 
puheenjohtaja 

 Markku Heiskari 
sihteeri 

 


