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Oulun Vesimiehet ry 

Sääntömääräinen yleiskokous (syyskokous) 

 

Aika: 27.10.2018 klo 15:00 

Paikka: Hilikkula, Saarijärvi, Vaala 

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

Aleksi Vähätaini, Tomi Weckman, Simo Kivimäki, 

Toni Hirsikangas, Anne Väisänen, Tomi Väisänen, Ari Isola, 

Timo Karjalainen, Mikko Kalapuro, Esa Vuoppola, 

Juuso Mettälä 
 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 

Puheenjohtaja Pasi Pentinpuro avasi kokouksen klo 15. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pasi Pentinpuro. Kokouksen sihteeriksi 
valittiin Markku Heiskari 

2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat 

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Mikko Kalapuro ja 
Timo Karjalainen. 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

4. Todetaan äänioikeutettujen jäsenten läsnäolo 

Todettiin paikallaoleviksi 13 äänioikeutettua jäsentä. (Kts. kohta ”Läsnä” 
otsikkotiedoissa.) 

5. Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraava vuotta varten 

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2019. Hyväksytty 
toimintasuunnitelma liitteenä. 

6. Päätetään seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksuista, 
jotka voivat olla erisuuruiset eri jäsenryhmille ja niiden 

maksamisajankohdasta 

Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan. 

Jäsenmaksut vuonna 2019: 

täysjäsen 85,00 € 

uppopallojäsen 50,00 € 

nuorisojäsen 40,00 € 

rinnakkaisjäsen 60,00 € (Sukeltajaliittoon kuuluvan toisen seuran täysjäsenille) 

Ei liittymismaksua uusille jäsenille 
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Uudelleenkirjaamismaksu 26,00 € vanhalle jäsenelle, joka on saman vuoden 
aikana poistettu jäsenrekisteristä maksamattoman tai myöhässä maksetun 
jäsenmaksun vuoksi. 

7. Hyväksytään talousarvio seuraavaa vuotta varten 

Hyväksyttiin johtokunnan esittämä talousarvio korjauksin vuodelle 2019. 

Talousarvio liitteenä. 

8. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, joka nimetään myös 
kerhon puheenjohtajaksi 

Johtokunnan puheenjohtajaksi 2019 valittiin Markku Heiskari. Markku Heiskari 
nimitettiin myös seuran puheenjohtajaksi.  

9. Valitaan johtokunnan muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten 
tilalle sekä varajäsenet 

Johtokunnan jäseniksi valittiin erovuoroisten tilalle: 

Ari Isola (2019-2020) 

Pasi Pentinpuro (2019-2020) 

Tomi Weckman (2019-2020) 

Mikko Kalapuro (2019) puheenjohtajaksi siirtyneen Markku Heiskarin (jk 
jäsenyyskausi 2018-2019) tilalle kaudelle 2019. 

Varajäseniksi valittiin: 

Simo Kivimäki (2019) 

Pekka Rossi (2019) 

Johtokunnan 2019 muodostavat siis: 

Markku Heiskari (pj) 
Toni Hirsikangas (jatkava täysjäsen 2018-2019) 
Tommi Lydman (jatkava täysjäsen 2018-2019) 
Mikko Kalapuro (pj:ksi valitun jatkavan täysjäsenen tilalle 2019) 
Ari Isola (2019-2020) 
Pasi Pentinpuro (2019-2020) 
Tomi Weckman (2019-2020) 
Varajäseninä 2019: 
Simo Kivimäki 
Pekka Rossi 

10.Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän 

henkilökohtaisten varamiestensä vaali 

Tilintarkastajiksi ja heidän varamiehiksiin vuodelle 2019 valittiin Anne Väisänen, 
henkilökohtaisena varamiehenä Esa Vuoppola sekä Tomi Väisänen, 
henkilökohtaisena varamiehenä Aleksi Vähätaini. 
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11.Käsitellään johtokunnan ja jäsenten määräaikaan mennessä 

esittämät muut asiat 

Määräaikaan mennessä ei johtokunnalle ollut esitetty muita käsiteltäviä asioita. 

12.Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:28. 

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat 

 

Oulussa ___.___.2018 

 

 
 

 

 

 

____________________________ _____________________________ 

Pasi Pentinpuro    Markku Heiskari 

Puheenjohtaja    sihteeri 

 

____________________________ _____________________________ 

Mikko Kalapuro    Timo Karjalainen 

pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 
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Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 
TUKIALUS VICTORIA JA PONTTOONIVENE MADELEINE 
Victorialla tehdään matkoja Oulun alueen sukelluskohteille kuten edellisenä vuonna. Kaudella myös etsitään viistokaikuluotaamalla uusia kohteita. 
Madeleineä korjataan ja kunnostetaan tarpeen mukaan. 

LEIRITOIMINTA 

Leirien yhteistä järjestämistä Oulun Urheilusukeltajien kanssa jatketaan. 

JÄÄN ALLE SUKELLUS 
Jään alle sukelletaan Vaalan Saarijärvellä maalis-huhtikuussa.  

HELATORSTAIN leiri 
Helatorstain aikaan järjestetään sukellusleiri Pohjois-Norjaan. 

KEVÄTLEIRI 
Kevätleiri järjestetään touko- kesäkuussa. Hilkkulan nousseesta hinnasta johtuen jäsenet saattavat joutua maksamaan osan majoituksesta. 

KESÄKAUDEN AVAJAISTAPAHTUMA 
Kesäkauden avajaisissa tutustutaan messiin, seuran kalustoon ja sukelluskohteeseen ja järjestetään innostuksesta riippuen ruosteenpoistosukellus. 

MANAMANSALON JA HOSSAN LEIRIT 
Manamansalossa ja/tai Hossassa pidetään viikonloppuleirit ja/tai sukelluspäiväreissuja mikäli kiinnostusta löytyy. 

KESÄN PITKÄ SUKELLUSLEIRI 
Perinteinen heinäkuun leiriviikko järjestetään leiristä kiinnostuneiden ja leirin järjestäjän ehdotuksen mukaisesti Norjaan, Ruotsiin tai muualle, esimerkiksi Ahvenanmaalle. 

KATTILANKALLAN LEIRI 
Perinteinen Kattilankallan hylkysukellukseen keskittynyt viikonloppuleiri pidetään säiden salliessa kesän loppupuolella.  

SYKSYN KAIVOSLEIRI 
Syksyllä järjestetään leiri jollekin kaivokselle, esimerkiksi Kaatialaan tai Raajärvelle. 

SYYSLEIRI 
Avovesisukelluskauden lähestyessä loppuaan, järjestetään syysleiri Vaalan Saarijärvellä tai muussa sopivassa paikassa. 

  

PAIKALLISET SUKELLUSRETKET 
Kesäkaudella sukelletaan päiväretkiä viikonloppuisin ja lähikohteille myös arkisin. Uusille ja kertausta kaipaaville sukeltajille pyritään järjestämään ohjattuja viikkosukelluksia helppoihin kohteisiin 
ainakin alkukesän ajan ja loppukesästä kiinnostuksen ja mahdollisuuksien mukaan.  Paikallisista sukellusretkistä sovitaan ja tiedotetaan postituslistan välityksellä ja niistä on mahdollisuus 
keskustella myös viikkotapaamisten yhteydessä. Keskiviikkosukelluksia järjestetään yhteistyössä Oulun Sukelluskeskuksen ja Oulun Urheilusukeltajien kanssa koko kesäkauden. 
 



 

 

 

PÖYTÄKIRJA 

27.10.2018 

 

 

 
OVM_Syyskokous_2018-10-27.docx MHe 

 

TEKNIIKKASUKELLUS 
Aktiivinen tekniikkasukellus otetaan huomioon seuran toiminnassa. Heliumia ja happea myydään jäsenille lähes omakustannushintaan. Pienellä katteella kustannetaan tekniikka-sukeltamiseen 
tarvittavia yhteiseen käyttöön tarkoitettuja laitteita ja niiden ylläpitoa. 

UIMAHALLIVUOROT 
Uimahallivuoroja järjestetään liikuntaviraston tarjoamien mahdollisuuksien mukaan. Uimahallivuoroja käytetään muun toiminnan lisäksi kuntouintiin, räpyläuintiin ja vapaasukelluksen eri 
muotojen harjoitteluun. Uimahallivuoroja on syytä hallinnoida aktiivisesti turhien kustannusten välttämiseksi. 
Uimahallivuorojen hinta on noussut viimeisenä kahtena vuonna voimakkaasti, ja vuoroja jouduttiin 2017 vähentämään. Vuonna 2019 vuorot ja radat pyritään pitämään ennallaan. 

NORPPATOIMINTA 
Norppatoimintaa jatketaan ja yritetään saada mukaan lisää ohjaajia ja uusia harrastajia. Nykyisten ohjaajien kiireellisyyden vuoksi ohjattua norppatoimintaa ei pystytä järjestämään joka 
sunnuntai. Kerroilla, joilla ei ole ohjaajaa, voivat vanhemmat käyttää ratoja lastensa vesiharrastuksiin. Uusia ohjaajia pyritään löytämään. 

UPPOPALLOTOIMINTA 
Uppopalloilijoille järjestetään harjoitusvuoroja kaupungin tarjoamien aikojen ja seuran talouden puitteissa ja osallistutaan kilpailutoimintaan. 

LAITESUKELLUS- JA MUUT KURSSIT 
Laite- ja vapaasukelluskursseista ja johtokunta päättää yhteistyössä koulutusvastaavan ja kouluttajien kanssa. Vuodelle 2019 seuralla ei ole aktiivisia kouluttajia eikä kursseja todennäköisesti 
pystytä järjestämään. Uusia halukkaita kouluttajakursseille pyritään löytämään. 

YHDISTYSTOIMINTA 
Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa 2019 ja syyskokous syys-lokakuussa 2019. Johtokunnan kokouksia pidetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan 
kutsusta noin kerran kuukaudessa. 

TIEDOTUS 
Seuran toiminnasta ja tapahtumista tiedotetaan jäsenille pääasiallisesti sähköpostilistan ja www-sivujen sekä Facebookin välityksellä. Muita tiedotustapoja käytetään tarpeen ja mahdollisuuksien 
mukaan. 

VARAINHANKINTA 
Seuralle hankitaan varoja tekemällä pyydettäessä sukellustöitä, joihin ei tarvitse viranomaislupia. Muu varainhankinta suoritetaan keräämällä jäsenmaksuja sekä kalustomaksuja. Leirimaksuja 
pyritään välttämään. 

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU 
Seura on mukana vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa. 

KALUSTO 
Kaluston määrää ja kuntoa arvioidaan ja pidetään se suunniteltua toimintaa vastaavalla tasolla. Kalustoa annetaan jäsenten käyttöön johtokunnan määräämien ehtojen ja hintojen mukaan. 
Ensisijaisesti pidetään huoli koulutuskaluston kunnosta ja hengitysilmakompressorien jatkuvasta käytettävyydestä. Kompressorien ilman laatu ja luotettava toiminta varmistetaan säännöllisellä 
seurannalla ja tarvittavilla huoltotoimenpiteillä. Huolehditaan myös kerhon toimitilojen turvallisuudesta, viihtyisyydestä ja toimivuudesta. 

PIKKUJOULU 
Pikkujoulu pyritään järjestämään marras-joulukuussa. 
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SUHDETOIMINTA 
Seura osallistuu vesistöjen ja rantojen suojeluun keskittyviin ympäristötapahtumiin mahdollisuuksien mukaan. Pyritään edistämään yhteistyötä muiden Pohjois-Suomen seurojen kanssa. 
Viikkosukellukset ovat avoimia kaikille sukeltajille. Myös esittelysukelluksia käytetään suhdetoiminnassa, etenkin sidosryhmiin liittyen. Yhteistyötä Oulun Sukelluskeskuksen ja Oulun 
Urheilusukeltajien kanssa jatketaan ja kehitetään. 


