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Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry 
 

 

                     Liiton kokousten 13.11. sekä 29.11.2014 hyväksymät 
 

NIMI JA KOTIPAIKKA 

1 § 

Yhdistyksen nimi on Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä 

säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Turku ja toimialue Satakunta ja Varsinais-Suomi. 

 

TARKOITUS 

2 § 

Liiton tarkoituksena on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön jäsenenä edistää Satakunnan 

ja Varsinais-Suomen alueella kansalaisten ja yhteiskunnan valmiutta ihmisten, omaisuuden 

ja ympäristön turvaamiseen onnettomuuksien aiheuttamilta vaaroilta normaali- ja 

poikkeusoloissa. 

 

3 § 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto 

  1. tukee ja ohjaa jäsenyhteisöjään liiton tarkoitusperien toteuttamisessa 

  2. opastaa ja neuvoo kansalaisia välttämään vaaratilanteiden syntymisiä 

      sekä onnettomuus- ja tuhotilanteissa vähentämään vahinkoja 

  3. kouluttaa alan tehtävissä toimivia ja niihin valmennettavia henkilöitä 

  4. tuottaa, julkaisee ja välittää alan tiedotus- ja koulutusaineistoa 

  5. edistää yleisön kiinnostusta omatoimiseen toimintaan ihmisten ja 

      omaisuuden suojelemiseksi sekä toimintaan alan vapaaehtoisjärjestöissä 

  6. järjestää toiminta-alueellaan alaan liittyviä yleisötapahtumia, kokouksia ja näyttelyitä 

      sekä osallistuu muiden järjestämiin vastaaviin tapahtumiin 

  7. antaa asiantuntija-apua toimialansa kysymyksissä 

  8. välittää toimialansa välineistöä 

  9. tekee esityksiä ja aloitteita sekä osallistuu toimialan kehittämiseen 

10. pitää yhteyksiä vastaaviin kansainvälisiin järjestöihin sekä 

11. suorittaa viranomaisten säännösten mukaan antamia tehtäviä 

 

Toiminnan järjestämiseksi liiton toiminta-alue voidaan jakaa pienemmiksi alueiksi ja 

liitto voi jakautua rekisteröimättömiksi toiminnallisiksi ja alueellisiksi osastoiksi, 

joiden toimintasäännöt liiton kokous vahvistaa. Liitto voi järjestää toimintaa 

myös kannattajajäsenilleen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

JÄSENYYS 

4 § 

Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä hallituksen hyväksymä liiton toimialueella toimiva kunta, 

rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea liiton tarkoitusta ja 

sitoutuu suorittamaan liiton määräämän jäsenmaksun. 

Kannattajajäseneksi voi liittyä hallituksen hyväksymä liiton toimialueella toimiva rekisteröity 

yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö tai yksityinen henkilö, joka haluaa tukea liiton 

tarkoitusta ja sitoutuu suorittamaan liiton määräämä kannattajajäsenmaksun. 

Kunniajäseneksi liiton kokous voi kutsua henkilön, joka on ansiokkaasti edistänyt liiton 

tarkoitusperiä. 

 

5 § 

Jäsenen, joka haluaa erota liitosta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla eroamisesta liiton kokouksessa pöytäkirjaan 

merkittäväksi. Jäsenmaksu on kuitenkin suoritettava koko eroamisvuodelta. 

Jäsen katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi, jollei jäsenmaksua ole suoritettu 

viimeistään seuraavan vuoden aikana. 

 

JÄSENMAKSUT JA MUUT TULOT SEKÄ OMAISUUS 

6 § 

Liiton kevätkokous päättää vuosittain liitolle suoritettavan varsinaisen jäsenmaksun ja 

kannattajajäsenmaksun suuruuden. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. 

 

7 § 

Liitto voi toimeenpanna asianomaisella luvalla varojen keräyksiä, juhlia ja arpajaisia sekä 

vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, suorittaa alaan kuuluvaa kustannus-, julkaisu- 

ja välitystoimintaa sekä hankkia ja omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta toimintaansa 

varten. 

Liiton tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen 

osallisille. 

 

TOIMIELIMET, KOKOUKSET JA HENKILÖSTÖ 

8 § 

Liitolla on liiton kokous, hallitus, toiminnanjohtaja sekä erikseen päätettävät muut 

toimielimet ja muu henkilöstö. 

 

9 § 

Liiton varsinainen kokous pidetään kahdesti vuodessa, kevätkokous huhti-toukokuussa ja 

syyskokous loka-marraskuussa. 

Liiton kokoukseen saavat jäsenet lähettää haluamansa määrän edustajia, joilla on 

puheoikeus. Jokaisella jäsenellä on kuitenkin vain yksi ääni, jota käyttävällä on oltava 

asianomainen valtuutus. 

Kokouksissa on kunnia- ja kannattajajäsenillä puheoikeus. 
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10 § 

Kokouskutsu, esityslista ja kokouksen muu materiaali on lähetettävä jäsenille kirjeitse tai 

sähköpostilla vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. 

Asia, jonka jäsen haluaa kokouksessa käsiteltäväksi, on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle 

kevätkokouksen osalta helmikuun ja syyskokouksen osalta elokuun loppuun mennessä. 

11 § 

Kevätkokouksessa 

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja 

    kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

2. todetaan kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus 

3. esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 

4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 

5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tai muusta toimenpiteestä, 

    johon toimintakertomus, tilinpäätös tai tilintarkastajien lausunto saattavat 

    antaa aihetta 

7. päätetään jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus 

8. käsitellään kokouskutsussa mainittavat muut hallituksen esittämät asiat 

9. käsitellään kokouskutsussa mainittavat jäsenten kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamat 

    asiat 

 

12 § 

Syyskokouksessa 

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja 

    kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

2. todetaan kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus 

3. päätetään toimielinten kokouspalkkiot ja tilintarkastajien palkkiot 

    seuraavaksi kalenterivuodeksi 

4. vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio 

5. valitaan liiton hallituksen puheenjohtaja kolmeksi seuraavaksi 

    kalenterivuodeksi kun hän on erovuorossa 

6. valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle 

7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kummallekin varamies 

8. käsitellään kokouskutsussa mainittavat muut hallituksen esittämät asiat 

9. käsitellään kokouskutsussa mainittavat jäsenten käsiteltäväksi ilmoittamat asiat. 

 

YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS 

13 § 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka kun 1/10 

äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää ilmoittaen käsiteltävän asian. 

 

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään vain kokouskutsussa mainitut asiat. 

Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on postitettava esityslistoineen liiton jäsenille vähintään 

kaksi viikkoa ennen kokousta. 

 

 

 

 

 

 

HALLITUS 

14 § 

Liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 15–18 jäsentä.  

Puheenjohtaja valitaan liiton syyskokouksessa kolmivuotiskaudeksi. Hallitus valitsee 

keskuudestaan seuraavaksi kalenterivuodeksi kaksi varapuheenjohtajaa. 

 

Jäsenet valitaan syyskokouksessa kolmeksi kalenterivuodeksi siten, että jokaiselta 3 §:n 

tarkoittamalta rekisteröimättömältä toiminta-alueelta on ainakin yksi jäsen, kuitenkin niin, 

että hallituksen kokoonpanon tulee olla alueellisesti tasapainoinen. 

 

Jokaisen kalenterivuoden lopussa on 1/3 hallituksen jäsenistä erovuoroisia. 

Näiden sääntöjen mukaisten ensimmäisen ja toisen toimintavuoden jälkeen erovuorossa 

olevat jäsenet määrätään arvalla. 

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtaja ja 

vähintään kuusi muuta jäsentä on saapuvilla. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai jommankumman varapuheenjohtajan kutsusta, 

taikka kun vähintään kuusi jäsentä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta pyytää. 

 

15 § 

Hallituksen tehtävänä on 

  1. johtaa liiton toimintaa näiden sääntöjen ja liiton kokousten päätösten mukaisesti 

  2. huolehtia liiton toiminnan kehittämisestä 

  3. valmistella ja esittää liiton kokouksissa käsiteltävät asiat 

  4. kutsua koolle liiton kokoukset 

  5. asettaa valiokuntia ja työryhmiä 

  6. vahvistaa liiton toiminta- ja taloussääntö 

  7. valita liiton toiminnanjohtaja ja muut toimihenkilöt sekä hyväksyä heidän  

      palvelusuhteensa ehdot 

  8. hyväksyä toimintaohjeet liiton valiokunnille, työryhmille ja henkilöille 

  9. ehdottaa liiton kokoukselle kunniajäseniksi kutsuttavat ja käsitellä  

      ansiomerkkiasiat 

10. edustaa liittoa  

11. päättää luoton ottamisesta liitolle sekä  

12. hoitaa muita liiton toimintaan kuuluvia asioita 

13. päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä 

Hallituksen apuna on työvaliokunta, jonka puheenjohtajana on hallituksen puheenjohtaja 

ja jäseninä varapuheenjohtajat ja toiminnanjohtaja. Hallitus määrää työvaliokunnan ja 

mahdollisten muiden valiokuntien tehtävät. 

Toiminnanjohtajan tehtävänä on 

1. johtaa liiton toimintaa niin, että asetetut tavoitteet saavutetaan 

2. huolehtia hallituksen ja työvaliokunnan käsiteltävien asioiden valmistelusta ja 

    esitellä ne sekä huolehtia päätösten täytäntöönpanosta. 
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LIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN 

16 § 

Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtaja 

yhdessä toiminnanjohtajan tai hallituksen määräämän muun toimihenkilön kanssa. 

 

TILIT 

17 § 

Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös on jätettävä tilintarkastajille viimeistään 

maaliskuun 15. päivänä. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään 

maaliskuun loppuun mennessä, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. 

 

ÄÄNESTYKSET 

18 § 

Kun liiton toimielinten kokouksissa on tehty kaksi tai useampia kannatettuja 

ehdotuksia, toimitetaan tarvittavat äänestykset avoimesti. 

Vaalit toimitetaan vaadittaessa suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan voittaa se 

mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy, vaaleissa kuitenkin ratkaisee arpa. 

 

LIITON SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 

19 § 

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tulee tehdä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, 

joiden väliaika on vähintään kuukausi. 

Kummassakin kokouksessa tulee sääntöjen muutosehdotuksen saada vähintään 3/4 osaa 

annetuista äänistä. Jälkimmäisessä kokouksessa muutosehdotus on hyväksyttävä muutoksitta 

tullakseen hyväksytyksi. 

 

LIITON PURKAMINEN 

20 § 

Päätös liiton purkamisesta on tehtävä siinä järjestyksessä, kuin sääntöjen muuttamisesta 19 §:ssä 

on määrätty. Päätettäessä liiton purkamisesta, jälkimmäisessä kokouksessa on samalla myös 

määrättävä, miten sen omaisuus käytetään liiton tarkoitusperien edistämiseksi liiton 

toimialueella. 

 

21 § 

Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia. 


