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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 11/2015 

 

Aika: 9.11.2015 klo 17:30 

Paikka: Koskitie 28, Oulu (Oulun Sukelluskeskus Oy) 

Läsnä: Pasi Pentinpuro vpj, Mikko Kalapuro, Markus 

Riihimäki (s), Varajäsenet Teija Kivimäki ja Teemu Tapio.  
   

 

§ 1.  Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokouksen avaus 17:38. Paikalla 3 varsinaista jäsentä ja 

2 varajäsentä. 

 

 

§ 2.  Esityslistan hyväksyminen 

Käsiteltiin esille tulevat asiat. 

 

 

§ 3.  Ilmoitusaisat 

 

Divers Night tapahtumaan Oulussa osallistui 43 

sukeltajaa, (joka oli toiseksi eniten Suomessa ja 5 

eniten maailmalla). Teemu Tapio laati uutisen 

tapahtumasta seuran verkkosivuille. 

 

Jouni Herronen osallistui Liittokokoukseen ja Rovaniemen 

40v juhliin. 

 

Pikkujoulu peruuntui vähäisen ennakkoilmoittautumisien 

vuoksi. 

 

Syysleiri peruuntui osallistujapulaan. 

 

Syyskokous päätti että liittymismaksua ei peritä v. 2016 

jäseneksi liittyviltä. Todettiin että tätä tulee 

hyödyntää nyt P1-kurssista tiedotettaessa sekä muutenkin 

tuoda esille seuran verkkosivuilla ja facebookissa. 

 

 

§ 4. Vuonna 2015 seuran toiminnassa ansioituneiden 

   muistaminen  

 

Päätettiin muistaa ansioituneita seuran jäseniä joulukuun 

johtokunnan kokouksen yhteydessä. 

 

 

§ 5. Koulutus asiat 
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DAN ensiapukurssit on pidetty. 

 

P3 sukelluksien pääosuus on pidetty. Loput suoritukset 

(ja näiden oppilaiden kortitukset) menevät 

todennäköisesti tulevalle kesälle 2016. 

 

Teija Kivimäki lupautui yhteyshenkilöksi kevään P1-

kurssille. Kevään P1-kurssin budjetti, kouluttajat ja 

aikataulu selvitetään. Kun edelliset selviävät, 

tiedottajaa pyydetään laittamaan kurssi-ilmoitus seuran 

verkkosivuille (ja facebookiin).  

 

Markus Riihimäki lupasi kysyä halukkaat 

lähikouluttajakurssille ja samalla kertoa 

kurssivaatimuksista. Lähikouluttajakurssi aloitetaan 

mahdollisimman pian ja sovitetaan P1-kurssiin. 

Lähikouluttajakurssi ajatellaan pidettäväksi myös 

riippumatta P1-kurssin toteutumisesta. 

 
 

§ 6. Taloustilanne 

 
Kaarina Jormalaisen toimittamien taloustietojen mukaan 

seuran talous on tasapainossa ja valmisteltuja hankintoja 

voi jatkaa. 

 

Jäsenmaksut postitetaan jäsenistölle vuoden alussa (vk 1-

2) ja eräpäiväksi ehdotetaan 31.1.2016. 

 
 
 

§ 7. Kalusto 

Hengitysilmakompressoreista Oceanus edelleen rikki. 

Selvitetään korjauskustannukset. Markus Vihelä on 

lupautunut tekemään korjausarviot loppuvuoden aikana. 

Sähkö-Mariner siirretään Raattiin vasta P1 kurssin 

tarpeisiin. 

Pyydetään tarjoukset koulutuskaluston annostimien ja 

alentajien huollosta/huoltotyöstä kurssikalustolle. 

Hintojen mukaisena suunnitellaan huolto jatkoa ajatellen. 

Victoria talvitelakoitu ja tavarat järjestetty varastoon. 

 

 

§ 8. Seuraava kokous 

 
Seuraava kokous (glögi kokous) pidetään 21.12.2015 klo 

17:30 alkaen Oulun sukelluskeskuksella, johon kutsutaan 

v. 2016 uudet johtokunnan jäsenet ja ansioituneet seuran 

jäsenet huomionosoituksen luovuttamiseen. Pyydetään 

Markus Haatajaa muodostamaan johtokunta2014 

sähköpostilista. 
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Kokouksessa allekirjoitetaan v. 2015 kootut pöytäkirjat. 

Sihteeriä pyydetään hoitamaan tulosteet kokoukseen. 

 

 

 

§ 9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:40. 

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat 

 

Oulussa ___.___.2015 

 
 

____________________________ _____________________________ 

Pasi Pentinpuro, vpj     

Kokouksen puheenjohtaja  Johtokunnan jäsen 


