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Oulun Vesimiehet ry 

Yleiskokous 09.03.2020 
 

Aika: 9.3.2020 klo 17:15 

Paikka: Kulttuuritalo Valve Hallituskatu 7, 90100 Oulu 

Paikalla: Markku Heiskari (pj),Pasi Pentinpuro (vj), Aleksi Vähätaini 

(siht), Tomi Weckman, Seppo Takalo, Mikko Kalapuro 

 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 

Valittiin: 

Markku Heiskari puheenjohtaja. 
Aleksi Vähätaini sihteeri. 

 

2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja äänten laskijat 

Valittiin: 

Pasi Pentinpuro ja Seppo Takalo 

 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Yleiskokous on kutsuttu koolle sähköpostilla 10.2.2020 klo 20:56.  

Kutsu on lähetetty myös Facebookin jäsensivulle sekä seuran www-sivulle. 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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4. Todetaan äänioikeutettujen jäsenten läsnäolo 

Paikalla seuraavat jäsenet 

Markku Heiskari, Pasi Pentinpuro, Aleksi Vähätaini, Mikko Flink , Tomi Weckman, 
Seppo Takalo, Mikko Kalapuro 

 

5. Vahvistetaan vuosikertomus ja tilinpäätös sekä päätetään 

niiden ja tilintarkastajain kertomuksen perusteella 

vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille 

tilivelvollisille 

Toiminnantarkastajat Tomi ja Anne Väisänen toteavat sähköisesti toimitetulla 
viestillä puoltavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamista sekä 
vastuuvapauden myöntämistä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille. 

Päätettiin myöntää vastuuvapaus johtokunnalle ja tilivelvollisille. 

 

6. Käsitellään johtokunnan ja jäsenten esittämät muut asiat 

 

- Uusi jäsenluokka. 

Päätettiin perustaa uusi jäsenluokka. Uusi jäsen liittyy täysjäseneksi 
mikäli ei ole ennestään Oulun Vesimiehet ry:n jäsen ja aloittaa 
laitesukellus- tai ensiapukurssin Oulun Vesimiehet ry:n kurssilla ja 
maksaa 30€ suuruisen jäsenmaksun yhteistyökouluttajan kautta. 
Mikäli mainittu kurssi alkaa Syyskokouksen 2020 jälkeen, tämä 
alennettu täysjäsenmaksu kohdistuu vuodelle 2021 ja loppuvuoden 
2020 jäsenyys tulee ilmaiseksi. 
Tässä tarkoitetulla kurssilla kurssin kouluttajien on oltava Oulun 
Vesimiehet ry:n jäseniä ja kaikkien kurssilaisten on liityttävä tämän 
päätöksen mukaisesti Oulun Vesimiehet ry:n jäseniksi. 
Pöytäkirjan liitteenä on koulutusyhteistyösopimus josta selviävät 
tarkemmat tiedot ja ehdot. 

 

- Matkakompressoreiden vuokra. 

o Päätettiin alentaa kompressoreiden vuokria suraavasti:  
Junior 5,00€/vrk ja muut ilmakompressorit 10,00€/vrk. 

Päätettiin, että johtokunta voi muuttaa tätä päätöstä tarvittaessa 
milloin tahansa. 
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Päätettiin tiedottaa jäsenille selvemmät ohjeet ja pyritään 
helpottamaan kompressoreiden vuokraus prosessia. 

 

- Leirit järjestäjille maksuttomiksi. 

o Päätettiin että minkään leirien osalta leirimaksua ei tarvitse leirin 
järjestäjän maksaa. Tämä ei koske erillisiä majoitusmaksuja. 

o Päätettiin linjata, että Suomen sisäiset leirit pyritään pitämään 
jatkossakin jäsenille maksuttomina. 

 

 

7. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:00. 

 

 

 

 

Pöytäkirjan kokouksen mukaiseksi toteavat: 

 

 

Oulussa ____.____.2020 

 

Markku Heiskari, pj 

  

Aleksi Vähätini, siht 

 

 

 

Pasi Pentinpuro, ptk 

tarkastaja 

  

Seppo Takalo, ptk 

tarkastaja 

 

 


