Toiminta-alueen toimintaohje
1. NN:n toiminta-alueeseen kuuluvat kunnat
NN:n toiminta-alue, jota jäljempänä kutsutaan alueeksi, rajoittuu seuraaviin kuntiin:
Kuntaluettelo (liite)
Aluejaon päättää liiton hallitus.
2. Jäsenyys
Länsi-Suomen Pelastusalan Liiton (jatkossa: liitto) jäsenet (kunnat, VPK:t, muut jäsenyhteisöt) katsotaan sijaintinsa mukaan kuuluvaksi myös ko. toiminta-alueen jäseniksi.
3. Tarkoitus
Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n toiminta-alueille kuuluvat ne sääntöjen 3 §:n tehtävät, joilla
toteutetaan liiton strategiaa ja toimintasuunnitelmaa alueilla.
Toiminta-alueen keskeisimpänä tehtävänä on palokuntatoiminnan kehittäminen ja erityisesti vapaaehtoisen palokuntatoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen alueellaan.
4. Talous
Liiton hallitus osoittaa vuosittain kullekin toiminta-alueelle määrärahan alueen toimintaan. Sen suuruus määräytyy alueen toiminnan ja jäsenistön määrän perusteella. Aluetoimikunta jakaa määrärahan alueensa eri toimintasektoreille ensisijaisesti erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen.
5. Toimielimet
Alueen toimielimiä ovat kokoukset, aluetoimikunta ja työryhmät.
6. Kokoukset
Alueen vuosikokous pidetään marraskuun 15. päivään mennessä. Varsinaisella jäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Muilla kokousedustajilla on puheoikeus. Kokousedustaja voi edustaa vain yhtä jäsenyhteisöä kerrallaan.
Kokouskutsu, esityslista ja syyskokouksen muu ohjelma lähetetään jäsenille vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.
Käsiteltäviä asioita ovat:
 kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkistajan ja ääntenlaskijan valinta
 päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen
 seuraavan vuoden toimintasuunnitelman vahvistaminen
 aluetoimikunnan puheenjohtajan valinta kolmivuotiskaudeksi
 alueen nuorisotyönohjaajan valinta kahdeksi vuodeksi kerrallaan
 alueen naistyönohjaajan valinta kahdeksi vuodeksi kerrallaan
 alueen koulutusohjaajan valinta kahdeksi vuodeksi kerrallaan
 alueen veteraanityön ohjaajan valinta kahdeksi vuodeksi kerrallaan
 aluetoimikunnan muiden jäsenten valinta kahdeksi vuodeksi kerrallaan
 esitys alueen edustajista liiton hallitukseen. Hallitukseen esitettävistä ainakin yhden tulee olla
aluetoimikunnan jäsen.
 muut kokouksessa esille tulevat asiat
Ylimääräinen kokous pidetään, kun aluetoimikunta katsoo sen tarpeelliseksi. Kokouksessa käsitellään kutsussa mainitut sekä jäsenten kokouksessa esittämät asiat.
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Alueen kokouksista lähetetään kokouskutsu, esityslista sekä pöytäkirjakopio (kolmen viikon kuluessa kokouksesta) liiton toimistoon.
7. Aluetoimikunta
Aluetoimikuntaan kuuluvat puheenjohtaja, nuorisotyönohjaaja, naistyönohjaaja,
koulutusohjaaja, veteraanityön ohjaaja sekä syyskokouksessa valitut muut jäsenet. Toimikunta valitsee varapuheenjohtajan ja sihteerin.
Aluetoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen,
kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien läsnä on vähintään puolet jäsenistä.
Aluetoimikunnan tehtäviä ovat:
 johtaa ja toteuttaa alueen toimintaa liiton sääntöjen ja alueen kokousten päätösten mukaisesti
 kehittää alueen toimintaa
 valmistella ja esitellä alueen kokouksissa käsiteltävät asiat
 kutsua koolle alueen kokoukset
 vahvistaa alueen naistyöryhmän, nuorisotyöryhmän ja mahdollisen muun työryhmän kokoonpano
 käsittelee työryhmien tekemät seuraavan vuoden toimintasuunnitelmat
 tekee edellisen vuoden toimintakertomuksen ja toimittaa sen tilastoineen liiton toimistoon annettuun määräaikaan mennessä
 saattaa toimintakertomus jäsentensä tietoon
 päättää liiton toiminta-alueelle osoitettujen varojen käytöstä
 hoitaa tarvittaessa muita liiton toimintaan kuuluvia asioita
Äänestykset:
Jos kokouksessa on tehty kaksi tai useampia kannatettuja ehdotuksia, toimitetaan tarvittavat äänestykset avoimesti. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Henkilövaali suoritetaan
lippuäänestyksellä, mikäli yksikin kokousedustaja sitä vaatii. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.
Kokouksien pöytäkirjojen kopiot toimitetaan liiton toimistoon kolmen viikon kuluessa kokouksesta.
8. Muutokset
Tämän toimintaohjeen muutokset hyväksyy liiton hallitus.
Tämä toimintaohje on hyväksytty Länsi-Suomen pelastusalan Liitto ry:n hallituksen
kokouksessa 2.11.2017.
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