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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 6/2019 
 

Aika: 20.8.2019 klo 17:30 

Paikka: Gneissikuja 8 B9, Oulu 

Paikalla: Markku Heiskari (pj,siht), Toni Hirsikangas, Tommi Lydman, 

Mikko Kalapuro, Ari Isola, Pasi Pentinpuro ja Tomi Weckman 

 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:30. Todettiin paikalla olevat jäsenet sekä 
valittiin pj myös kokouksen sihteeriksi. Kokouksen 5/2019 pöytäkirja ei ollut 
saatavilla ja päätettiin, että se allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa. 

2. Asialistan hyväksyminen 

Käsiteltävät asiat hyväksyttiin esitetyn mukaisena. 

3. Koulutustoiminta 

EA/DAN 

Päätettiin, että Ari kartoittaa mahdollisuudet järjestää DAN EA-kurssin Oulussa. 
Kertauskurssille olisi kysyntää. 

GAS BLENDER 

Päätettiin, että Ari kartoittaa myös GB kurssin järjestämismahdollisuudet. 
NX/Trimix GB kursseista on ollut myös kyselyitä. 

4. Kalusto 

MADELEINE TROSSI 

Päätettiin hankkia myös Madeleineen (O-10369) Trossi jäsenyys, alkaen heti. 

MADELEINE 

Madden moottori on ollut huollossa Fennomotorsilla. Ensimmäisessä 
koekäytössä moottori sammui Vihreäsaaren edustalle eikä enää käynnistynyt. 
Madeleine hinattiin Oulun Meripelastajat ry:n veneellä takaisin Oulunsalon 
Varjakan satamaan. Tästä aiheutuu seuralle arviolta alle sadan euron kustannus. 

Madeleine on käytetty uudestaan Fennomotorsilla. Ongelmaksi on osoittautunut 
polttoaine. Polttoaineessa on ollut ylimääräisiä partikkeleita, jotka ovat ilmeisesti 
peräisin seuran vanhoista metallisista ”Jerry-kannuista”.  
Madeleinen polttoainelinjaan on nyt asennettu lisäsuodatin, joka erottaa 
polttoaineesta myös mahdollista vettä. Todettiin uuden huoltokäynnin ja 
lisäsuodattimen asennuskustannukset ja näiden johdosta päätettiin vaihtaa kaikki 
vanhat metalliset polttoainekanisterit nykyaikaisiin muovisiin 
täyttöautomatiikalla varustettuihin kanistereihin. 

Madeleinen toinen koekäyttö on vielä tekemättä. [Myöhemmin 31.8.2019 
suoritetussa koekäytössä moottori toimi moitteettomasti.] 
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VICTORIA 

Todettiin, että Victorian merivesi-impelleri on syytä vaihtaa. Tyhjäkäynnillä 
merivesikierto vaikuttaa heikolle. Marssivauhdissa merivesikierto vaikuttaa 
riittävälle. Veneellä on varaosa. Markku hoitaa impellerin vaihdon.  
[Impelleri Vaihdettu 2.9.2019] 

NX-MARINERIN POLTTOMOOTTORI (Keltainen, ”Kiina”) 

Todettiin, että Pasi on vaihtanut kannentiivisteen NX-Marinerin ”Kiina”-
moottoriin. Hondan vanhassa vauhtipyörässä on kuitenkin kiilaura väärällä 
puolella, joten moottori ei tällä vauhtipyörällä käy. Muuta vauhtipyörää ei ole nyt 
käytettävissä. Moottori on Messillä. 
Todettiin, että NX-Marinerissa on nyt paikallaan alkuperäinen Honda –
polttomoottori, jossa on nyt myös 12V magneetto O2 solenoidia varten. 

5. Leirit 

Päätettiin järjestää Kaatialan leiri, jos löytyy vastuuhenkilö leirin järjestämiseen 
sekä sopiva ajankohta. Valittiin Pasi kysymään Pekkaa leirin järjestäjäksi. Ellei 
Pekka ehdi, Pasi voi valita myös toisen vastuuhenkilön leirille. [Pasi ilmoittautui 
itse 21.8.2019 leirin vastuuhenkilöksi. Leiri on Kaatialassa 20.-22.9.2019] 

Päätettiin osallistua Divers Night –tapahtumaan Vaalan Saarijärvellä yhdessä 
Oulun Urheilusukeltajien sekä Oulun Sukelluskeskuksen kanssa. Oulun 
Urheilusukeltajat on varannut Hilikkulan ko. tapahtumaa varten kaikkien alueen 
sukeltajien käyttöön. Oulun Vesimiehet ry maksaa Hilikkulan vuokran jäsentensä 
osalta siten, että jäsenille tapahtuma on ilmainen 1.11.2019-3.11.2019. 

Päätettiin, että erillistä syysleiriä ei järjestetä, koska Divers Night on niin lähellä 
syysleirin oletettua ajankohtaa. 

6. Muu toiminta 

Keskusteltiin Haukiputaan kalliolouhoksen tilanteesta. 

7. Talous 

Päätettiin, että Mikko laskuttaa Norjan leirin 2019 kalustomaksut. Markku 
toimittaa Mikolle kompressoreita käyttäneiden tiedot. Seuran veneitä ei leirillä 
ollut. 

Päätettiin, että Pekka R. ja Tomi W. yhteisvastuullisesti muistuttavat Antti Paasoa 
poijusukelluksen maksamisesta.  

8. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:21. 
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Pöytäkirjan kokouksen mukaiseksi toteavat: 

 

Markku Heiskari, 

puheenjohtaja 

  

 

paikalla ollut jk jäsen 

 

 


