
Oulun Urheilusukeltajat Ry       

 Pöytäkirja 

Syyskokous 2022 
 

8.11.2022 17:30 Messipojantie 10, kattohuoneisto 

OSALLISTUJAT 

Markku Heiskari (pj) 

Seppo Takalo (siht) 

Samuli Kaakinen 

Antti Smal 

Toni Hirsikangas 

Tomi Weckman 

Timo Mattila 

 

Kokouksen avaus 

Markku Heiskari avasi kokouksen 17:34 

Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 

Puheenjohtajaksi valittiin Markku Heiskari 

Sihteeriksi valittiin Seppo Takalo 

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

Valittiin Samuli Kaakinen ja Antti Smal molempiin tehtäviin. 

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous on kutsuttu koolle 23.10 klo 18:18 

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi 

Todetaan äänioikeutettujen jäsenten läsnäolo 

Todettiin paikallaolijoiden äänioikeus. (Kts. kohta “Osallistujat”) 



Hyväksytään toimintasuunnitelma vuotta 2023 varten 

Hyväksyttiin hallituksen esittämä toimintasuunnitelma vuotta 2023 varten muutoksella kotimaan leirien 

leirimaksun osalta. 

Hyväksytään talousarvio vuotta 2023 varten 

Hallitus esitti jäsenmaksujen pitämistä ennallaan. Kokouksessa esitettiin kilpaileva vaihtoehto jäsenmaksun 

nostamisesta 90€ tasolle ja kurssin aikana liittyvien jäsenmaksua 35€ tasolle. Kokous päätyi jälkimmäisen 

ehdotuksen kannalle ja jäsenmaksuihin tehtiin tasokorotus yleisen kustannustason nousun vuoksi. 

Ehdotettiin 10€ leirimaksua niiden kotimaan leirien osalta, joissa seura maksaa majoituksen. Kokous hyväksyi 

tämän ehdotuksen. 

Muilta osin hallituksen esittämä talousarvio hyväksyttiin. 

Päätetään seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksuista, jotka voivat olla erisuuruiset eri 

jäsenryhmille ja niiden maksamisajankohdasta. 

Päätettiin että vuonna 2023 ei ole liittymismaksua. 

Päätettiin jäsenmaksu 90€ varsinaisille jäsenille. 

Päätettiin 35€ jäsenmaksu peruskurssin kautta liittyville uusille jäsenille. 

Päätettiin pitää muut jäsenmaksut vuoden 2022 tasolla:  

Osajäsenmaksu 50€, Nuorisojäsenmaksu 50€. Kannatusjäsenmaksuun yleiskokous ei ottanut kantaa. 

Päätettiin syyskokouksen 2023 jälkeen maksetun jäsenmaksun kohdistuvan vuodelle 2024 ja loppuvuoden 2023 

tulevan lisäetuna, mikäli jäsenmaksu on tuona aikana maksettu vuoden 2024 jäsenmaksun mukaisesti. 

Valitaan hallituksen puheenjohtaja, joka nimetään myös seuran puheenjohtajaksi 

Puheenjohtajaksi 2023 valittiin Markku Heiskari 

Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle, sekä varajäsenet 

Varsinaisiksi jäseniksi (2023-2024) valittiin: 

○ Seppo Takalo 

○ Samuli Kaakinen 

○ Antti Keränen 

Varajäseniksi (2023) valittiin: 

○ Anna Ilvesluoto 

○ Antti Smal 

Varsinaisina jäseninä (2022-2023) jatkavat vuoden 2021 päätöksellä: 

○ Toni Hirsikangas 

○ Aleksi Vähätaini 

○ Tomi Weckman 



Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamistensä vaalit 

Valittiin toiminnantarkastajiksi Anne Väisänen ja Tomi Väisänen. 

Valittiin Anne Väisäsen henkilökohtaiseksi varamieheksi Timo Mattila ja Tomi Väisäsen varamieheksi Pasi 

Pentinpuro. 

Käsitellään hallituksen ja jäsenten määräaikaan mennessä esittämät muut asiat 

Muita käsiteltäväksi vaadittuja asioita ei ole määräaikaan mennessä esitetty. 

Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:15 

 

Oulussa ___.___.2022 

 

   

Markku Heiskari, pj  Seppo Takalo, siht 

   

   

Samuli Kaakinen, ptk tark.  Antti Smal, ptk tark. 

 


