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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 7/2020 
 

Aika: 5.8.2020 klo 17:00 

Paikka: Teams - etäkokous 

Paikalla: Markku Heiskari (pj), Mikko Flink, Ari Isola, Toni Hirsikangas, 

Pasi Pentinpuro(vj), Tomi Weckman, Aleksi Vähätaini(siht) 

 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Markku Heiskari avasi kokouksen 17:30. 

 

2. Esityslistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista ja kokouksen 6/2020 pöytäkirja 

 

3. Pekan hautajaiset 

Esitetään että seura maksaa kukkalaitteen pekan muistotilaisuuteen. 

Päätös hyväksytään yksimielisesti. 

 

4. Kompressoreiden suodattimet 

Pasi on tilannut suodatinmateriaaleja täyttöä varten. 

Päättiin että tästä eteenpäin kaikki suodattimet täytetään triplex suodattimiksi 
vaikka se on hieman kalliimpaa. Se kuitenkin helpottaa logistiikkaa kun ei ole 
useita eri suodattimia ja vähentää riskiä asentaa väärä suodatin.  

5. Happi Buusteri  

Pasi on huoltanut buusterin ja se on koekäyttöä vaille. Buusteri on messillä ja se 
tulisi testata.  

EA-happi täytyy täyttää. 

Toni Hirsikangas täyttää EA hapen. 

6. Täyttöpaikka ja ilma-analyysit 

Messi on tarkastettu ja hyväksytty viralliseksi täyttöpaikaksi. 

Kompressoreiden ilma-analyysi tulokset ovat tuleet ja ne olivat hyväksytyt. 

Nitrox kompressorin analyysissä oli hieman kosteutta, joka johtuu vesisateesta 
analyysitankkien täyttöpäivänä. 
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7. Sukelluslaitepakettien myynti 

Päätetään järjestellä messille kalusto mitä halutaan pitää itsellä.  

Neljä tankkia jotka tarkistetaan, kaksi regulaattori settiä jotka huollatetaan ja 
ainakin kaksi tasapainoitusliiviä/wingiä. 

Näiden lisäksi jätetään sopivä määrä painoja, vöitä, räpylöitä ja maskeja. 

 

Loput varusteet numeroidaan, kuvataan ja myydään. 

 

Myyntitapa vielä epäselvä, mutta myydään ensisijaisesti seuran jäsenille. 

 

8. Victoria 

Victorian merivesikierto pitäisi huoltaa.  

Aleksi ja Tomi menevät sunnuntaina 5.8 käymään katsomassa tilanteen. 

 

9. Varainhankinta 

Seuran jäsenet ovat tehneet reippaasti etsintäsukelluksia. Muun muassa 
kameraa, perämoottoria, moottorikelkkaa ja dronea on etsitty ja löydetty 
vaihtelevin tuloksin. 

10. Leirit 

Kesän Norjan leiri pidettiin. 

 

Seppo järjesti päiväleirin manamansaloon. 

 

Suunnitellaan syksyn leirejä. Aleksi lähettää kyselyn sähköpostilistalle ja 
facebookiin minkälaista leiri intoa jäseniltä löytyisi. 

Ainakin kaivosleiri Kaatialaan tai Raajärvelle kiinnostaisi. 

 

11. Kokouksen päättäminen 

Markku päätti kokouksen klo 17:40 
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Pöytäkirjan kokouksen mukaiseksi toteavat: 

 

Markku Heiskari, 

puheenjohtaja 

  

Aleksi Vähätaini 

sihteeri 

 

 


