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Oulun Vesimiehet ry 

Johtokunnan kokous 08/2018 

Aika: 11.10.2018 klo 17:30 

Paikka: Yrttipellontie 1, Oulu 

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

Hirsikangas, Mikko Kalapuro 
   

§ 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:33 ja totesi sen päätösvaltaiseksi. 
Paikalla 4 varsinaista jäsentä. Puheenjohtajana toimi Pasi Pentinpuro ja 
sihteerinä Pasi Pentinpuro 

 

§ 2. Esityslistan hyväksyminen. 

Esityslista hyväksyttiin ehdotetussa muodossa. 

 

§ 3. Talousasiat 

 

Mikko esitti ensi vuoden talousarvion. Se hyväksyttiin pienin muutoksin 
esitettäväksi seuran yleiskokouksessa.  
 
Johtokunta esittää, että jäsenmaksut pidetään samana kuin kuluvana vuonna. 
 
Johtokunta esittää, että jos liittyy jäseneksi syyskokouksen 2019 jälkeen, 
jäsenmaksu kohdistuu vuodelle 2020 ja loppuvuosi 2019 tulee kaupan päälle. 
 
Johtokunta esittää, että liittymismaksua ei peritä myöskään vuonna 2019 
uusilta jäseniltä. 
 
Johtokunta esittää, että uudelleenkirjaamismaksu pidetään samana kuin 
vuonna 2018  
 

 

§ 4. Kalustoasiat 

 

Todettiin, että nitrox kompressori on edelleen rikki 
 
Päätettiin, että Markku varmistaa Victorian vakuutuksen kattavuuden myös 
noston osalta. 
 
Päätettiin, että Markku kutsuu jäsenistöä Victorian nostotalkoisiin 13.10 
 
Woikoski on ilmoittanut, että OVM:llä on neljä pulloa vuokralla, messillä niitä 
on kuitenkin vain kolme. Päätettiin, että Mikko selvittää milloin puuttuva pullo 
on haettu. Mikko selvittää myös pullon korvaushinnan. 
Mikko lupasi myös kysyä jäsenistöltä onko pullosta tietoa. 

 

§ 5. Tuleva toiminta 
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Seuran syysleiri pidetään Hilkkulassa 26-28.10. Leirille on 10 ilmoittautunutta. 

 
Seuran varsinainen kokous on syysleirin yhteydessä. Pasi lähettää kutsun. 
 
Oulun sukelluskeskus on kysynyt OVM:n kiinnostusta osallistua Divers 
Nightiin tänä vuonna Hilkkulassa. Päätetiin, että tästä ollaan kiinnostuneita. 
Johtokunta valtuuttaa puheenjohtajan sopimaan käytännön järjestelyistä 
OSK:n kanssa niin, että kustannukset OVM:lle ovat enintään 300 e 
viikonlopusta, ja sillä OVM saa puolet majoituskapasiteetista. Osallistuminen 
koko viikonlopuksi on sitten jäsenille ilmainen. 
 

§ 6. Kurssiasiat 

Todettiin, että seurassa ei ole aktiivisia kouluttajia. 

 

§ 7. Norppatoiminta 

 

Nuorisovastaava Mika Kauppinen ilmoitti, että kuluvana talvikautena 
norppaohjaajat eivät ehdi pitämään kaikkina viikonloppuina ohjattua 
norppatoimintaa. Mika on ilmoittanut tästä vanhemmille, ja niinä 
viikonloppuina kun ohjausta ei järjestetä, vanhemmat voivat käytää varattua 
vuoroa lapsilleen. 

 
 

 

§ 8. Kokouksen päättäminen. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18:40 

. 

 

 

 

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat 

Oulussa ____.____.2018 
 

____________________________   _____________________________ 

Pasi Pentinpuro      Pasi Pentinpuro 

Puheenjohtaja      Sihteeri 


