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Naistyövaliokunnan  toimintaohje 
 

1. Tarkoitus 
Naistyövaliokunta toimii Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n, jäljempänä liitto, alaisena 
asiantuntijaelimenä, ja se on perustettu liiton hallituksen päätöksellä edistämään pelastusalan 
vapaaehtoista naistyötä liiton toiminta-alueella yhteistyössä liiton järjestöpäällikön kanssa. 
 

2. Kokoonpano 
Hallitus nimeää valiokuntaan toiminta-alueiden syyskokouksen valitsemat naistyönohjaajat. Jäsenet 
nimetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 
 

Hallitus nimeää naistyövaliokunnan esityksestä valiokunnan puheenjohtajan kolmen vuoden 
toimikaudeksi, puheenjohtaja voidaan valita alueohjaajista tai ulkopuolelta. 
 

Valiokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kahden vuoden toimikaudeksi. 
Muut toimihenkilöt voidaan valita myös valiokunnan ulkopuolelta, jolloin hänellä/heillä ei ole äänioikeutta 
valiokunnassa. 
Kokouksien sihteerinä toimii pääsääntöisesti liiton toimihenkilö. 
 

Toiminta-aluetta voi myös edustaa alueen naistyönohjaajan estyessä alueen naistyön varaohjaaja tai 
muu alueen naistyöryhmän jäsen. 
 

Valiokunta voi kutsua tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita ja perustaa määräaikaisia työryhmiä. 
 

Liiton toiminnanjohtaja ja/tai muu toimihenkilö on oikeutettu osallistumaan valiokunnan kokouksiin ja 
sen muuhun toimintaan. 
 

3. Kokoontuminen 
Valiokunta kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on 
päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet 
jäsenistä on paikalla. 
Kokouksista pidetään pöytäkirjaa tai muistiota, joka toimitetaan liiton toimistoon. 
 

4. Tehtävät 
• Kehittää ja ohjaa liiton naistyötä hallituksen asettamien tavoitteiden ja resurssien mukaisesti 
• Suunnittelee ja toteuttaa osaltaan liiton naistyötä ja sitä koskevaa koulutusta, kilpailutoimintaa, 

tiedotusta, turvallisuusviestintää ja muuta toimintaa 
• Toimii liiton toiminta-alueiden naistyöryhmien yhdyselimenä sekä tekee yhteistyötä muiden nais- 

työtä tekevien järjestöjen ja yhteisöjen kanssa 
• Tukee liiton jäsenyhdistysten naisosastojen toimintaa 
• Edistää ja kehittää liiton naistyön kansainvälistä toimintaa 
• Toimii liiton naistyön edustajana ja asiantuntijana 
• Valmistelee liiton hallitukselle toimialueensa toiminta- ja taloussuunnitelman elokuun loppuun 

mennessä 
• Valmistelee toimialansa toimintakalenterin marraskuun loppuun mennessä 
• Laatii edellisen vuoden toimintakertomuksen tarpeellisine tilastoineen helmikuun loppuun 

mennessä 
• Tekee esityksen naistyövaliokunnan puheenjohtajasta liiton hallitukselle 
• Konsultoi tarvittaessa liiton nuorisoleirin kanttiinin ja muonituksen henkilövalinnoissa 
• Päättää liiton naistyöhön osoittamien varojen käytöstä 
• Raportoi toiminnastaan työvaliokunnalle ja järjestöohjaajalle 
• Hoitaa muita liiton hallituksen sille osoittamia naistoimintaan ja siihen läheisesti liittyviä tehtäviä 
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5. Naistyövaliokunnan puheenjohtajan tehtävänkuvaus 
Puheenjohtaja toimii Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n naistyön asiantuntijana ja edustaa sitä. 
Puheenjohtajaa kutsutaan liiton naistyönjohtajaksi. Puheenjohtajan tehtävänä on kehittää ja ohjata 
naistyötä yhdessä naistyövaliokunnan ja järjestöohjaajan kanssa sekä edustaa naistyötä liiton 
hallituksessa varajäsenenään valiokunnan varapuheenjohtaja. 
 

6. Muutokset 
Tämän toimintaohjeen ja siihen haluttavat muutokset hyväksyy liiton hallitus. 
 
Toimintaohje on hyväksytty Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n hallituksen kokouksessa tässä 
muodossa 26.1.2023. 
 


