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Naistyöryhmän toimintaohje 
 

1. Tarkoitus 
Naistyöryhmä toimii Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n, jäljempänä liitto, toiminta-alueen, 
jäljempänä alue, alaisena asiantuntijaelimenä tehtävänään yhteistyössä aluetoimikunnan kanssa 
edistää ja kehittää alueen pelastusalan vapaaehtoista naistyötä. 

 
2. Kokoonpano 
Aluetoimikunta asettaa naistyöryhmän, johon kuuluu alueen naistyönohjaaja sekä alueen kunkin 
naisosaston edustaja, mikäli osasto asettaa edustajan. Naistyöryhmän koko pitää kuitenkin 
vähintään olla naistyöohjaaja ja 5 edustajaa. Työryhmän puheenjohtajana toimii alueen 
naistyönohjaaja. 

 
Työryhmä valitsee keskuudestaan alueen naistyön varaohjaajan, sihteerin sekä muut mahdolliset 
toimihenkilöt. 

 
Työryhmä kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on 
päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla. 

 
Työryhmän kokouksista pidetään pöytäkirjaa tai muistiota. Alueen syyskokoukse sta pidetään 
pöytäkirjaa,  joka toimitetaan aluetoimikunnalle sekä liiton naistyönjohtajalle kolmen viikon 
kuluessa. 

 
3. Tehtävät 
• Kehittää ja ohjaa liiton naistyötä alueellaan 
• Tukee liiton jäsenyhdistysten naisosastojen toimintaa alueellaan 
• Laatii alueen naistyön toimintasuunnitelman ja toimittaa sen liiton naistyönjohtajalle ja 

aluetoimikunnalle syyskuun loppuun mennessä  
• Laatii edellisen vuoden toiminnasta toimintakertomuksen ja toimittaa sen aluetoimikunnalle 

tammikuun loppuun mennessä 
• Toimii alueellaan liiton jäsenyhdistysten naisosastojen yhdyselimenä sekä pitää yhteyttä 

alueen muihin naisjärjestöihin 
• Suunnittelee ja toteuttaa toimialansa tiedotus-, valistus-, koulutus-, kilpailu- ja muuta toimintaa 
• Valmistelee alueen naistyön neuvottelukokouksissa käsiteltävät asiat 
• Raportoi toiminnastaan aluetoimikunnan puheenjohtajalle 
• Hoitaa muut aluetoimikunnan sille antamat tehtävät 

 
4. Neuvottelukokoukset 
Alueen naisosastojen neuvottelukokous pidetään kaksi kertaa vuodessa, kevät- ja syyskokous. 
Kutsu kokouksiin lähetetään jokaiselle jäsenosastolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. 

 
Kevätkokous on seminaarityyppinen ja siellä esitellään mm. edellisen vuoden 
toimintakertomus sekä suunnitelmien toteutuminen. 

 
Syyskokous on alueen naistyön varsinainen kokous ja se pidetään syyskuussa. Kokouksessa 
jokaisella liiton jäsenyhdistyksen naisosastolla on yksi ääni. Jokainen osasto valitsee 
keskuudestaan henkilön, joka käyttää äänioikeutta. Muilla osastojen kokousedustajilla on 
puheoikeus. 
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Kokouksen puheenjohtajana toimii alueen naistyönohjaaja, tai hänen ollessaan estynyt, valitsee 
kokous keskuudestaan puheenjohtajan kokoukselle. 
 
 
Sekä kevätkokouksen/kevätseminaarin muistio tai pöytäkirja että syyskokouksen pöytäkirja 
toimitetaan aluetoimikunnalle ja naistyönjohtajalle kolmen viikon kuluessa. 

 
Syysneuvottelukokouksessa käsiteltävät asiat: 
• Kokouksen laillisuuden toteaminen. Vähintään 1/3 alueen naisosastoista tulee olla läsnä 
• Kokouksen sihteerin, 2 pöytäkirjantarkistajan sekä 2 ääntenlaskijan valinta 
• Tehdään ehdotus alueen naistyönohjaajan valinnasta alueen syyskokoukselle 
• Esitys naistyöryhmän jäsenten valinnasta aluetoimikunnalle 
• Esitellään toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle 
• Käsitellään muut naisosastojen esittämät asiat 
• Käsitellään muut kokouksessa esille tulevat asiat 

 
5. Muutokset 
Tämän toimintaohjeen ja siihen haluttavat muutokset hyväksyy liiton hallitus. 

 
Tämä toimintaohje on hyväksytty Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n hallituksen kokouksessa 
tässä muodossa 18.7.2017. 

 
Naistyönohjaajan tehtävänkuvaus 

1. Toimen yleiskuvaus ja valinta 
Naistyönohjaaja toimii Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n toiminta-alueen naistyön 
asiantuntijana. Alueen syyskokous valitsee naistyönohjaajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 

 
2. Tehtävät 
• Kuuluu valintaansa liittyen jäsenenä liiton naistyövaliokuntaan, aluetoimikuntaan ja on 

alueen naistyöryhmän puheenjohtaja 
• Kehittää ja ohjaa alueensa naistyötä yhdessä liiton jäsenyhdistysten naisosastojen johtajien 

kanssa 
• Esittelee alueellista pelastusalan naistyötä koskevat asiat alueen naistyöryhmälle, 

aluetoimikunnalle ja liiton naistyövaliokunnalle sekä noudattaa näiden päätöksiä ja ohjeita 
• Toimii alueen neuvottelukokousten kokoonkutsujana ja esittelijänä 
• Suunnittelee, toteuttaa ja seuraa alueen naistyön tiedotusta, valistusta sekä koulutus- ja 

kilpailu- toimintaa 
• Pitää tiiviisti yhteyttä aluetoimikunnan puheenjohtajaan ja liiton naistyönjohtajaan 
• Huolehtii, että pöytäkirjat, muistiot, suunnitelmat ja toimintakertomukset toimitetaan 

ajallaan aluetoimikunnalle, naistyönjohtajalle ja/tai valiokunnalle toimintaohjeissa määritellyllä 
tavalla 

• Hoitaa muut alueensa naistyöryhmän, aluetoimikunnan tai liiton naistyönjohtajan hänelle 
antamat tehtävät 

 
3. Muutokset 
Tämä toimintaohje on hyväksytty Länsi-Suomen Pelastusalan ry:n hallituksen kokouksessa tässä 
muodossa 18.7.2017. Tämän tehtävänkuvauksen ja siihen haluttavat muutokset hyväksyy liiton 
hallitus. 


