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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 10/2018 
 

Aika: 17.12.2018 klo 17:30 

Paikka: Gneissikuja, Oulu 

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

Toni Hirsikangas, Tommi Lydman ja Ari Isola 

 

Kutsuttuna paikalla lisäksi vuoden 2019 johtokunnasta 

Simo Kivimäki 

 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:35 ja totesi sen päätösvaltaiseksi. Paikalla 
5 varsinaista jäsentä sekä yksi tuleva jäsen tarkkailijana. Puheenjohtajana toimi 
Pasi Pentinpuro ja sihteerinä Markku Heiskari. 

2. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslistaa ei oltu tehty etukäteen. Esille tuleet asiat käsiteltiin johtokunnan 
jäsenten esittämässä muodossa puheenjohtajan päättämässä järjestyksessä. 

3. Jäsenmaksulaskutus 2019 

Päätettiin jäsenmaksujen 2019 eräpäiväksi kolme viikkoa aineiston luonnista 
eteenpäin.  

Päätettiin että mikäli jäsenmaksua ei ole maksettu ennen Sukeltajaliitto ry:n 
ensimmäistä jäsenmaksutasauspäivää vuonna 2019, jäsenyys merkitään 
päättyneeksi Sukeltajaliiton rekisterissä ja mahdollinen myöhempi jäsenyyden 
palauttaminen edellyttää yleiskokouksen 27.10.2018 §6 määräämän 26€ 
suuruisen uudelleenkirjaamismaksun suorittamisen. 

Valittiin Markku Heiskari suorittamaan jäsenmaksuaineiston luonti sekä 
sähköisen aineiston lähettäminen postituspalveluun. 

 

4. Tilat 

Todettiin että Messipojantie 10 omistaja on vaihtunut. Ralf Mattson on myynyt 
kiinteistön Kalle Komulaiselle. 

Valittiin Markku Heiskari hoitamaan keskustelua yksityiskohdista uuden 
vuokranantajan kanssa. 

Todettiin että uimahallivuoroista Joulun ja vuodenvaihteen juhlapyhien aikana 
täytyy tiedottaa jäsenistöä. Valittiin Mikko Kalapuro hoitamaan tiedottaminen 
jäsenistölle. 
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5. Kalusto 

Todettiin että Woikoskelta vuokralla ollut mystisesti kadonnut 50l x 200bar 
sukellushappipullo on löytynyt jostain Woikosken hallusta ja säiliö on siis tallessa. 
Säiliö on johtokunnan saamien tietojen perusteella kirjautunut Woikosken 
järjestelmään palautuneeksi. Johtokunnalle ei tullut tietoa, missä ja milloin 
mainittu säiliö on Woikosken järjestelmän mukaan palautunut. 

Todettiin että Oceanuksen kompressorilohko on edelleen vain varaosa 
Junior II:een. Merkittiin tiedoksi, että se on nyt Pasi Pentinpurolla ja Pasi 
palauttaa sen Messille lähiaikoina. 

Valittiin Pasi Pentinpuro tutkimaan Nx-kompressorin polttomoottorin vikaa. 
Selvityksen perusteella tehdään myöhemmin päätös korjauksesta. Vaihtoehdot 
ovat vanhan alkuperäisen Hondan moottorin muuttaminen ja mahdollinen 
kunnostaminen tuottamaan happisolenoidin vaatimaa sähköä tai uudemman 
kiinalaisen moottorin kunnostaminen. Kiinalainen moottori on ollut epäkunnossa 
kevään Norjan leiristä alkaen. 

Todettiin, että Madeleinen vanereiden vaihto on edelleen ajankohtainen. Toni 
Hirsikangas on valittu aikaisemmin hoitamaan vanereiden uusimista. Kokouksen 
aikana ilmoittautui useita henkilöitä avustamaan Tonia tehtävässä kevään 2019 
aikana. 

6. Jäsenet 

Todettiin että kolme jäsentä on ilmoittanut luopuvansa jäsenyydestä vuoden 
2019 alusta paikkakunnalta muuton tai muun syyn vuoksi. 

7. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:10. 

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat 

 

Oulussa ___.___.201__ 

 

 
 

 

____________________________ _____________________________ 

Pasi Pentinpuro    Markku Heiskari 

puheenjohtaja    sihteeri 


