KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY
SÄÄNNÖT

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY
Nimi ja kotipaikka
1 §. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään
näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson
maakunnat. Liiton kotipaikka on Kouvola.
Tarkoitus
2 §. Liiton tarkoituksena on toimia Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien
pelastuslaitoksien, kuntien, palokuntien, yhteisöjen ja yrityksien sekä yhdistyksien
liittona pelastusalan ja turvallisuuden kehittämisessä ja kouluttamisessa.
Liitto edistää edellä mainittujen maakuntien alueilla kansalaisten ja yhteiskunnan
valmiutta ihmisten, omaisuuden ja ympäristön turvaamisessa onnettomuuksien
aiheuttamilta vaaroilta normaali- ja poikkeusoloissa.
Liitto jatkaa Kymen läänin Palontorjuntaliiton ja Kymen läänin
Väestönsuojeluyhdistyksen työtä ja ylläpitää niiden perinteitä.
Toimintamuodot
3§

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto
1. toimii yhteistyössä pelastuslaitoksien, kuntien, palokuntien, yritysten,
vakuutustoimintaa harjoittavien yhtiöiden ja yhdistyksien, aluehallintoviraston ja
järjestöjen sekä muiden yhteisöjen kanssa
2. tukee ja ohjaa jäsenyhteisöjään liiton tarkoitusperien toteuttamisessa;
3. opastaa ja neuvoo kansalaisia välttämään vaaratilanteiden syntymisiä
4. kouluttaa alan tehtävissä toimivia ja niihin valmennettavia henkilöitä;
5. tuottaa, julkaisee ja välittää alan tiedotus- ja koulutusaineistoa;
6. edistää yleisön kiinnostusta omatoimiseen toimintaan ihmisten ja
omaisuuden suojelemiseksi sekä toimintaan alan vapaaehtoisjärjestöissä;
7. järjestää toiminta-alueellaan alaan liittyviä yleisötapahtumia, kokouksia
ja näyttelyitä sekä osallistuu muiden järjestämiin vastaaviin tapahtumiin;
8. antaa asiantuntija-apua toimialansa kysymyksissä;
9. välittää toimialansa välineistöä;
10. tekee esityksiä ja aloitteita sekä osallistuu toimialan kehittämiseen;
11. suorittaa viranomaisten säännösten mukaan antamia tehtäviä.
12. pitää yhteyksiä vastaaviin ulkomaisiin järjestöihin
ja viranomaisiin
Toiminnan järjestämiseksi liitto voi toimia Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön
jäsenenä ja liiton toiminta-alue voidaan jakaa pienemmiksi alueiksi sekä liitto voi
jakautua rekisteröimättömiksi toiminnallisiksi ja alueellisiksi osastoiksi,
joiden toimintasäännöt liiton kokous vahvistaa.
Liitto voi järjestää toimintaa myös kannattajajäsenilleen.
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Jäsenyys
4 §. Liiton jäseniksi voi liittyä oikeuskelpoinen yhteisö, jonka liitto hyväksyy.
Kannattajajäseniksi voi liiton hallitus hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön tai
yksityishenkilön, joka haluaa tukea liiton toimintaa taikka osallistua siihen ja sitoutuu
suorittamaan liiton kokouksen määräämän kannatusmaksun.

5 §. Jäsen voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
taikka ilmoittamalla eroamisestaan liiton kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Eroavan jäsenen on kuitenkin maksettava jäsenmaksunsa siltä vuodelta, jonka
kuluessa se eroaa.
Liiton kokous voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenen, joka on olennaisilta osilta
jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin se on liittoon liittymällä sitoutunut tai on
menettelyllään liitossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut liittoa.
Kannattajajäsen katsotaan hallituksen päätöksellä erotetuksi, ellei laiminlyötyä
kannatusmaksua ole suoritettu viimeistään seuraavan kalenterivuoden aikana.
Jäsenmaksut ja muut tulot sekä omaisuus
6 §. Jäsen ja kannattajajäsen on velvollinen suorittamaan liitolle kultakin vuodelta
jäsenmaksun, jonka suuruuden ja perusteet päättää edellisen vuoden kokous.
Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.
7 §. Liitto voi toimeenpanna asianmukaisella luvalla varojen keräyksiä, juhlia ja arpajaisia
sekä vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, harjoittaa liiton
toimialaan liittyvää kustannus-, julkaisu- ja alan materiaalin välitystoimintaa sekä
hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta toimintaansa varten.
Liiton tarkoituksensa ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen
siihen osallisille
Toimielimet ja henkilöstö
8§. Liitolla on liiton kokous, hallitus, toiminnanjohtaja sekä erikseen päätettävät muut
toimielimet ja muu henkilöstö.
9§. 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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Liiton kokous
10 §. Liiton varsinainen kokous pidetään hallituksen koolle kutsumana maalis- tai
huhtikuussa.
Liiton toimintakausi on liiton kokouksen päättämisen ja seuraavan vuoden liiton
kokouksen päättämisen välinen aika.
Varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Liiton kokous
1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja
kaksi pöytäkirjantarkastajaa;
2. todetaan kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus;
3. esitetään edellisen vuoden vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto;
4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;
5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tai muusta toimenpiteestä,
johon toimintakertomus, tilinpäätös tai tilintarkastajien lausunto saattavat
antaa aihetta;
6. vahvistetaan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio;
7. valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle;
8. valitaan liiton hallituksen puheenjohtaja kolmeksi seuraavaksi toimintakaudeksi;
9. valitaan toimintakaudeksi neljä hallituksen varajäsentä;
10. päätetään jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus;
11. päätetään toimielinten kokouspalkkiot ja tilintarkastajien palkkiot
seuraavaksi kalenterivuodeksi;
12. valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies.
13. käsitellään kokouskutsussa mainitut muut hallituksen esittämät asiat;
14. käsitellään kokouskutsussa mainitut jäsenten käsiteltäväksi ilmoittamat asiat.
Kokouskutsut esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kaksi viikkoa
ennen kokousta. Kokouskutsut ja muut asiakirjat voidaan toimittaa jäsenille
sähköpostin tai postin välityksellä. Asia, jonka jäsen haluaa kokouksessa
käsiteltäväksi, on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tammikuun loppuun mennessä.
11§. Liiton ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai
vähintään kymmenesosa liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta
pyytää ilmoittaen käsiteltävän asian.
Kutsu ylimääräiseen kokoukseen esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään
kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen ja muut asiakirjat
voidaan toimittaa jäsenille sähköpostin tai postin välityksellä.
12§. Liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 8 jäsentä, sekä 4 nimettyä
varajäsentä, jotka valitaan Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnista.
Hallituksen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt saapumaan kokoukseen, toimii
varajäsen hänen virallisena äänivaltaisena edustajana.
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Ensisijaisesti estyneen hallituksen jäsenen kotipaikan maakunnan varajäsen toimii
hänen edustajana. Varajäsenillä on kokouksessa puheoikeus.
Liiton kokous valitsee hallituksen jäsenet kolmeksi toimikaudeksi siten, että vuosittain
kolme heistä on erovuorossa, kuitenkin niin, että puheenjohtajan ollessa erovuorossa
on samanaikaisesti kaksi muuta hallituksen jäsentä erovuorossa.
Liiton hallituksen varajäsenet valitaan toimintakaudeksi kerrallaan.
Liiton hallituksen puheenjohtajan toimikausi on 3 vuotta.
Hallitus valitsee keskuudestaan 1. ja 2. varapuheenjohtajan toimintakaudeksi
kerrallaan.
Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja, tai hänen ollessa estynyt,
varapuheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä tai varajäsentä on saapuvilla.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan
kutsusta. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus kokoukseen, kun vähintään viisi
hallituksen jäsentä sitä häneltä kirjallisesti pyytää.
Hallituksen apuna on työvaliokunta, jonka puheenjohtajana on hallituksen
puheenjohtaja ja jäseninä varapuheenjohtajat ja toiminnanjohtaja. Hallitus määrää
työvaliokunnan ja mahdollisten muiden toimikuntien tehtävät erillisillä toimintaohjeilla.
13§. Hallituksen tehtävänä on
1. johtaa liiton toimintaa näiden sääntöjen ja liiton kokousten päätösten mukaisesti
niin, että asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan;
2. huolehtia liiton toiminnan kehittämisestä;
3. valmistella ja esitellä liiton kokouksissa käsiteltävät asiat;
4. kutsua koolle liiton kokoukset;
5. ottaa ja erottaa liiton toiminnanjohtajan. Sopii työsuhteisiin liittyvät asiat;
6. vahvistaa liiton toimintasäännöt ja muut tarvittavat pysyväismääräykset;
7. valmistella liiton toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet;
8.päättää liiton huomionosoitusten myöntämisestä;
9. päättää kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankkimisesta sekä liiton omaisuuden
myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.
10. edustaa liittoa.
Toiminnanjohtaja
14 §. 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 toimeenpanosta.
3. tehtävät määrätään tarkemmin toimintasäännössä.
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Liiton nimen kirjoittaminen
15 §. Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yhdessä toiminnanjohtajan kanssa.
Puheenjohtajan ollessa estynyt kirjoittamasta nimeä, kirjoittaa nimen jompikumpi
varapuheenjohtaja yhdessä toiminnanjohtajan tai hallituksen määräämän muun
toimihenkilön kanssa.
Tilit
16§. Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain.
Tilinpäätös on jätettävä tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen suunniteltua
liiton kokousta.
Äänestykset
17 §. 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
18 §. Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tulee tehdä kahdessa peräkkäisessä
liiton kokouksessa, joiden väliaika on vähintään kuukausi.
Kummassakin kokouksessa tulee päätös tehdä kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä. Jälkimmäisessä kokouksessa on muutosehdotus hyväksyttävä
muutoksitta.
Liiton purkaminen
19 §. Päätös liiton purkamisesta ja sen toiminnan lopettamisesta on tehtävä siinä
järjestyksessä kuin sääntöjen muuttamisesta on 18 §:ssä määrätty.
Päätettäessä liiton purkamisesta on samalla määrättävä, miten sen omaisuus
käytetään liiton toimialan edistämiseksi.
Liiton tullessa lakkautetuksi käytetään omaisuus samaan tarkoitukseen.

Hyväksymismerkinnät
Liiton uudistetut säännöt on hyväksytty muutoksitta
1.11.2012 Liiton varsinaisessa kokouksessa ja
11.12.2012 liiton ylimääräisessä kokouksessa
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