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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous X/2020 
 

Aika: 9.9.2020 klo 17:30 

Paikka: Teams - etäkokous 

Paikalla: Markku Heiskari (pj, siht), Pasi Pentinpuro, Mikko Flink, 

Toni Hirsikangas, Ari Isola, Tomi Weckman, Seppo Takalo (vj) 

 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Markku Heiskari avasi kokouksen 17:35. 

 

2. Esityslistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista. Edellisen kokouksen pöytäkirja ei ollut saatavilla. 

3. Syyskokous 

Päätettiin kutsua sääntömääräinen syyskokous koolle 7.11.2020 klo 15. 
Kokouspaikkana Hilikkula, Saarijärventie, Vaala. 

Esityslista lähetetään jäsenille myöhemmin. 

4. Syysleiri ja DiversNight 2020 

Päätetiin pitää seuran jäsenille maksuton syysleiri Hilikkulassa 6.11.2020-
8.11.2020. Samassa yhteydessä pidetään kansainvälinen Divers Night 2020 
tapahtuma lauantaina klo 20:20. 

Päätettiin esittää OuSu:lle tätä yhteistapahtumana siten, että Ousu:n jäsenet 
voivat osallistua 20€/hlö majoitusmaksulla (sama maksu yhdeltä tai kahdelta 
majoitusvuorokaudelta). Jos Ousun hallitus hyväksyy tämän, viestitään leiriä 
kaikille yhteisleirinä.  

Päätettiin, että Pasi Pentinpuro varaa tilan. Varaus on tehty kokouksen aikana ja 
varaus on vahvistettu. 

5. Victoria 

Victorian merivesikierron imuvuoto on korjattu ja Victoria toimii. Merireissuja on 
järjestetty ja järjestetään lisää. Seuraava on perjantaina 11.9.2020, mikäli sää 
sallii. 

6. Laskutus 

Todettiin, että seuran ennakkoon maksamia Norjan majoitusmaksuja ei ole vielä 
laskutettu. Päätettiin, että ne laskutetaan hetimiten. 

Todettiin, että Norjan leirin leirimaksuja ei ole laskutettu. 

Todettiin, että Fuksiuiton valvontaa ei ole laskutettu. Päätettiin, että se 
laskutetaan hetimiten. 
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7. Kompressorien suodattimet 

Todettiin, että käytettävissä on neljä täytettyä suodatinta ja kaksi täysin uutta 
suodatinta. Todettiin myös, että katalyyttiä on on ollut haastavaa saada lisää. 

Päätettiin, että odotetaan katalyytin saamista kunnes on pakko täyttää lisää 
suodattimia ilma CO katalyyttiä. Todettiin, että suodattimet ovat turvallisia ja 
toimivat hyvin sähkökäyttöisissä kompressoreissa sekä myös 
polttomoottorikäyttöisissä kompressoreissa kunhan käyttäjä varmistaa että 
imuilmaan ei päädy moottorin pakokaasuja. Käytämme jatkossakin CO katalyytillä 
varustettuja suodattimia, mikäli vain katalyyttiä jostain saadaan. Tällä 
parannetaan turvamarginaalia täyttäjän käyttövirheen tai muun vahingon 
johdosta. 

8. Messi 

Todettiin että Aleksi on valinnut kaksi regusettiä+BCD pidettäväksi seuralla sekä 
neljä ilmasäiliötä. Ilmasäiliöt on katsastettu. Regulaattorit täytyy vielä huoltaa. 

Myytäväksi menevät loput laitteet on vielä Messillä. 

Messin siivousta suunnitellaan lauantaille 19.9.2020. 

9. Kokouksen päättäminen 

Markku päätti kokouksen klo 18:10 

 

 

 

 

Pöytäkirjan kokouksen mukaiseksi toteavat: 

 

Markku Heiskari, 

puheenjohtaja 

  

 

 

 


