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1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen suomenkielinen nimi on Suomen Lentopelastusseura ry,
Finlands Flygräddningssällskap rf ja englanninkielinen nimi The
Finnish Air Rescue Society. Virallinen suomenkielinen lyhenne on
SLPS. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.
Yhdistyksen toiminnassa käytetään suomen kieltä.

2. TARKOITUS, TOIMINTA JA ALUEJAKO
Yhdistys on vapaaehtoisessa etsintä-ja valvontalentotoiminnassa
mukana olevien yhteisöjen
keskusjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää sekä koordinoida
vapaaehtoisen etsintä- ja
valvontalentotoiminnan yleisiä edellytyksiä maa-, rannikko- ja
sisävesialueilla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1. toteuttaa jäsenyhdistyksiensä kanssa vapaaehtoista etsintä- ja
valvonta lentotoimintaa
yhteistyössä asianomaisen viranomaisen ja muiden
pelastusorganisaatioiden kanssa
osana valtakunnallista pelastusjärjestelmää
2. kouluttaa etsintä- ja valvontalentotoimintaan osallistuvat
vapaaehtoiset henkilöt
3. ylläpitää sopimuksissaan määriteltyä valmiuden tasoa yhdessä
palveluntuottajiensa
kanssa
4. toteuttaa sille sopimuksissa osoitetut muut tehtävät
5. pitää jatkuvaa yhteyttä viranomaisiin sekä muihin
yhteistyökumppaneihinsa
6. järjestää valistus-, koulutus-, neuvottelu- ja
esitelmätilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisu-
, näyttely- ja neuvontatoimintaa.
7. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä
ja arpajaisia, harjoittaa toimintansa tarkoitusta varten
julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja
testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta
ja kiinteää omaisuutta. Tämän lisäksi yhdistys voi toteuttaa
toimialaansa liittyvää maksullista koulutus- ja muuta toimintaa.

Yhdistyksen toiminta-alue on Suomi, joka jaetaan kuuteen
valmiusalueeseen.

3. JÄSENET

3.1 VARSINAINEN JÄSEN
Yhdistyksen hallitus voi hakemuksen perusteella hyväksyä
varsinaiseksi jäsenekseen sen tarkoitusta ja toimintaa edistävän,
Suomessa rekisteröidyn yhteisön.
Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on puhe- ja äänioikeus
yhdistyksen kokouksissa.

3.2 KANNATUSJÄSEN
Yhdistyksen hallitus voi hakemuksen perusteella hyväksyä
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kannatusjäseneksi yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön,
joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.
Kannatusjäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo-ja puheoikeus,
muttei äänioikeutta.

3.3 KUNNIAPUHEENJOHTAJA TAI KUNNIAJÄSEN
Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan
hallituksen esityksen perus-
teella yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti
edistänyt ja tukenut
yhdistyksen toimintaa.
Kunniapuheenjohtajalla on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo-ja
puheoikeus, muttei äänioikeutta.

4. JÄSENEN EROAMINEN TAI EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, mikäli jäsen on jättänyt
täyttämättä ne velvoitteet, joihin se on yhdistyksen jäsenenä
sitoutunut, on muutoin menettelyllään yhdistyksessä
tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei
enää täytä yhdistyslaissa
tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Erotetulla on oikeus saattaa asia yhdistyksen kokouksen
käsiteltäväksi sen seuraavassa ko-
kouksessa, jättämällä hallitukselle valituskirjeen 60 päivän
kuluessa hallituksen päätöksestä
tiedon saatuaan.

Eroaminen tulee voimaan sen kalenterivuoden päättyessä, jonka aikana
eroilmoitus on
tehty. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa, ja
täyttämään muut velvoit-
teensa yhdistykselle kyseisen kalenterivuoden loppuun asti.

5. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT
Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävien
liittymismaksujen ja vuotuisten jäsen-
maksujen suuruudesta päättää valtuuston syyskokous.

6. YLEISKOKOUS
Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta yleiskokoukseen, joka on
pidettävä joka kolmas
vuosi lokakuun 1. päivän ja marraskuun viimeisen päivän välisenä
aikana.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous
niin päättää tai kun valtuusto tai hallitus katsoo siihen olevan
aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10)
yhdistyksen varsinaisista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti
ilmoitettua asiaa varten kirjalli-
sesti vaatii.
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Kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus
sen järjestämisestä on
esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen yleiskokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, jota
kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi kolmeksi (3) vuodeksi
kerrallaan vaalitoimikunnan esityksestä. Puheenjohtajan toimikausi
voi olla pituudeltaan korkeintaan kaksi toimikautta (6 vuotta).

Yhdistyksen yleiskokous valitsee valtuuston puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan sekä kultakin yhdistyksen valmiusalueelta kaksi
(2) valtuutettua, yhteensä 12, kolmeksi (3) vuodeksi,
vaalitoimikunnan esityksestä.

Äänivalta yhdistyksen kokouksessa on yhdistyksen varsinaisina
jäseninä olevilla rekisteröidyillä yhteisöillä, jotka ovat maksaneet
kokoukseen mennessä viimeksi erääntyneen jäsenmaksunsa. Jokaisella
jäsenyhteisöllä on yksi ääni. Kokousedustaja voi edustaa
valtakirjalla enintään kahta jäsenyhteisöä.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin
arpa.

Yleiskokouksen työjärjestys:
1. avataan kokous
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa, ja kaksi äänten-
laskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. käsitellään hallituksen selonteko edellisten vuosien toiminnasta
ja valtuuston siitä an-
tama lausunto
6. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle kolmivuotiskaudelle
7. vahvistetaan valmiusalueet
8. valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja seuraavalle
kolmivuotiskaudelle vaalitoimikunnan esityksestä
9. valitaan yhdistyksen valtuuston puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja sekä kaksitoista (12) valtuutettua seuraavalle
kolmivuotiskaudelle vaalitoimikunnan esityksestä
10. käsitellään muut kokouskutsussa ilmoitetut asiat
11. valitaan viisi (5) jäseninen vaalitoimikunta seuraavalle
kolmivuotiselle toimikaudelle
12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Asiasta, jonka jäsen haluaa yhdistyksen yleiskokouksen
käsiteltäväksi, on tehtävä kirjallinen
esitys yhdistyksen hallitukselle kokousvuoden elokuun loppuun
mennessä.

7. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yleiskokous ja ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle
sähköpostitse, joka on lähetettävä



Sivu: 4(6)

viimeistään 30 päivää ennen kokouspäivää. Kokouskutsussa on
ilmoitettava kokouksessa käsiteltäviksi otettavat asiat.

8. VALTUUSTO
Valtuutettujen muodostaman valtuuston tehtävänä on toimia
yhdistyksen ylimpänä päätäntäelimenä yleiskokousten välisenä aikana,
valvoa yleiskokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman toteutumista
sekä tukea ja ohjata yhdistyksen hallitusta.

8.1 Valtuuston kokoukset
Valtuuston kevätkokous on pidettävä vuosittain helmikuun 1. päivän
ja huhtikuun viimeisen
päivän välisenä aikana ja syyskokous lokakuun 1. päivän ja
marraskuun viimeisen päivän väli-
senä aikana.
Valtuuston kokous on kutsuttava koolle sähköpostilla, joka
lähetetään viimeistään neljätoista
(14) vuorokautta ennen kokousta.
Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen valtuuston kokous koolle, kun
valtuusto niin päättää
tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun 1/10
valtuutetuista niin päättää tai hallitus
katsoo siihen olevan aihetta ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Valtuuston kokouksissa on hallituksen jäsenillä ja yhdistyksen
toinninnanjohtajalla läsnäolo-
ja puheoikeus.
Valtuuston syyskokous valitsee hallituksen varapuheenjohtajan sekä
jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että kaksi (2) jäsentä
on vuosittain erovuorossa.
Hallituksen jäsenistä vähintään yhden tulee edustaa miehitettyjä
ilma-aluksia, vähintään yhden miehittämättömiä ilma-aluksia ja
vähintään yhden moottorivarjoliitäjiä.
Valtuuston kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. avataan kokous
2. valitaan kokouksen sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. käsitellään
5.1 yhdistyksen toimintakertomus
5.2 yhdistyksen tilinpäätös
5.3 tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallituk-
selle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat
R. päätetään kokous

Valtuuston syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. avataan kokous
2. valitaan kokouksen sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä



Sivu: 5(6)

liittymis- ja jäsenmaksujen
suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen varapuheenjohtaja ja jäsenet kulloinkin
erovuoroisten tilalle seuraavaksi kolmevuotiskaudeksi
vaalitoimikunnan esityksestä
7. valitaan yksi tilintarkastaja sekä hänelle varatilintarkastaja
8. käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat
9. päätetään kokous

9. HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat yhdistyksen
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi (5) muuta jäsentä.
Hallituksen toimikausi on kolme (3) vuotta. Kaksi hallituksen
jäsenistä mukaan lukien varapuheenjohtaja on vuosittain erovuorossa.
Varapuheenjohtajan
toimikausi katkeaa kuitenkin, mikäli häntä ei hallituksen jäsenenä
erovuorossa ollessaan valita
hallitukseen uudeksi kolmivuotiskaudeksi.

9.1 Hallituksen kokoukset
Hallitus tekee päätöksensä kokouksessaan. Hallitus kokoontuu
puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo
siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kolme hallituksen jäsenistä
sitä vaatii.

Hallituksen kokouksesta on ilmoitettava hallituksen jäsenille
viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta, ellei erittäin
tärkeän asian käsittely vaadi noudattamaan lyhyempää kut-
suaikaa.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme sen jäsenistä sekä
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat kokouksessa läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa
kuitenkin arpa.

Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua, hallituksen niin
päättäessä, myös tietoliikenneyh-
teyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Hallituksen jäsenten on
kuitenkin kyettävä ole-
maan reaaliaikaisessa vuorovaikutuksessa toisiinsa kokouksen
kuluessa.

9.2 Hallituksen tehtävät
1. vastaa yhdistyksen toiminnasta ja hallinnosta
2. valmistelee yleiskokouksessa ja valtuuston kokouksissa
käsiteltävät asiat sekä panee toimeen kokousten päätökset
3. ottaa ja erottaa yhdistyksen toiminnanjohtajan sekä päättää muun
henkilökunnan toimien
perustamisesta ja lakkauttamisesta
4. päättää toimikuntien ja vastaavien elinten perustamisesta
5. päättää yhdistyksen tärkeimmistä palkitsemisista
6. vahvistaa yhdistyksen toimintakäsikirjan sekä hallinnon ja
talouden järjestämiseksi tarpeelliset muut pysyväismääräykset
Hallitus vahvistaa itse työjärjestyksensä.
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10. NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja yhdessä toiminnanjohtajan tai toiminnanjohtajan
sijaisen kanssa, kaksi yhdessä.
Hallitus voi antaa nimenkirjoitusoikeuden yhdistyksen
toimihenkilölle.

11. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine
asiakirjoineen, sekä hallituksen vuosikertomus on jätettävä
tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen valtuuston
kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
hallitukselle viimeistään kaksi viikko ennen edellä mainittua
kokousta.

12. TOIMINNANJOHTAJA
Toiminnanjohtaja vastaa yhdistyksen toiminnan johtamisesta ja
hallituksen päätösten toimeenpanemisesta hallituksen antamien
ohjeiden ja määräysten mukaan. Lisäksi toiminnanjohtaja vahvistaa
yhdistyksen operatiivisen toiminnan käsikirjat.Toiminnanjohtaja
toimii yhdistyksen henkilökunnan esimiehenä.
Hallitus vahvistaa toiminnanjohtajan toimenkuvan.

13. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SEURAN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkautumisesta
tehdään yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkautumisesta. Yhdistyksen
purkautuessa käytetään yhdistyksen omaisuus yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräävällä
tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat
samaan tarkoitukseen.


