
Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry KOKOUSKUTSU 

 

 

 
Kerosiinitie 26 
20360 Turku 

 
Puh. (02) 511 7711 

 
www.lspel.fi 

 

 
Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n sääntömääräiset kevät- ja syyskokous pidetään 
lauantaina 14.11.2020 Rantakartanossa, Isojoenrannantie 58, Pori. 
Tilaisuus alkaa klo 11:30 ilmoittautumisella ja valtakirjojen tarkastuksella. 
 
Kevätkokouksessa on esillä liiton sääntöjen 11§ mukaiset asiat ja sen jälkeen 
pidettävässä syyskokouksessa 12§ mukaiset asiat. 
 
Tervetuloa! 
 
Aikataulu 
11:30 - 12:00 Ilmoittautuminen ja 

valtakirjojen tarkastus 
12:00 lounas 
13:00 kevätkokous ja syyskokous 
 (välissä kahvi) 
 

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry 
 

Kai Vainio  Antti Ali-Raatikainen 
puheenjohtaja  toiminnanjohtaja 

 
 
ASIALISTA KEVÄTKOKOUS 
1. Kokouksen avaus 
 
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 
 
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
 
4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa 
 
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
6. Käsitellään hallituksen laatima edellisen 

kalenterivuoden toimintakertomus (liitteenä) 
 
7. Käsitellään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös  

ja tarkastajien lausunnot (liitteenä) 
 
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 
 
9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä 
 
10. Päätetään varsinaisten jäsenten jäsenmaksun ja  

kannattajajäsenten kannattajajäsenmaksun  
suuruudesta seuraavaksi kalenterivuodeksi 

 
11. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista  

asioista 
▪ Satakunnan Pelastuslaitoksen ja 

Varsinais-Suomen Aluepelastuslaitoksen 
yhteistyösopimusmaksut 

 
12. Kokouksen päättäminen 

 
 

Kokousjärjestelyjen vuoksi 
on erittäin tärkeää, että ilmoitatte  

OSALLISTUMISESTANNE 
viimeistään 5.11. 

 

antti.ali-raatikainen@LSPEL.fi 

 
 
 
ASIALISTA SYYSKOKOUS 

1. Kokouksen avaus 
 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 
 

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
 

4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa 
 

5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

6. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toiminta-  
ja taloussuunnitelma (liitteet) 

 

7. Päätetään kokouspalkkioista ja tarkastajien  
palkkioista 

 

8. Valitaan seuraavaksi kolmeksi kalenterivuodeksi  
hallituksen puheenjohtaja, kun hän on 
erovuorossa. 
Kai Vainio valittu kaudelle 2020-22 

 

9. Päätetään hallituksen jäsenten määrä liiton 
sääntöjen 14 §:n perusteella 
 

10. Valitaan seuraavaksi kolmeksi kalenterivuodeksi  
(2021 – 2023) sääntöjen 14 §:n mukaiset uudet  
jäsenet hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle  
sekä tarvittaessa uusi jäsen kesken toimikautta  
eronneen tilalle tämän toimikauden loppuajaksi 

 

Erovuoroiset ovat  
▪ Porin seutu: Kimmo Salminen 
▪ Salon seutu: Juho Jalo 
▪ Kaakkois-Satakunta ja Sastamalan seutu: 

Mari Latvala, Arto Perttula 
 

11. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnan tarkastaja 
sekä näiden varahenkilöt (tarkastamaan vuotta 2021) 
 

12. Kokouksen päättäminen 
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VALTAKIRJA 
 

Liiton sääntöjen 9 § mukaan varsinaisella jäsenellä on yksi ääni, jota käyttävällä on oltava 
valtakirja, eikä hän saa edustaa muita jäseniä. Jos edustustiedot on toimitettu ennakkoon liiton 
toimistoon (esim. kuntajäsenillä kunnanhallituksen päätös), riittää pelkkä ilmoittautuminen. 
Muilla kokousedustajilla sekä kunnia- ja kannattajajäsenillä on puheoikeus. 
 
Valtuutamme __________________________________________________________ 
 
edustamaan ___________________________________________________________ 
 (kuntaa, yhdistystä, yritystä tai muuta oikeustoimikelpoista yhteisöä) 
 
Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n 2020 kevät- ja syyskokouksessa Porissa 14.11.2020. 
 
 
_______________________________________________ 
Paikka ja päiväys 
 
_____________________________________ _____________________________________ 
Allekirjoitukset 
 


