
 

 
 
 
 
SUOJELU, PELASTUS JA TURVALLISUUS RY:N SÄÄNNÖT  
 
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka  
 
Yhdistyksen nimi on Suojelu, pelastus ja turvallisuus ry (epävirallinen lyhenne SPT), ruotsiksi 
Föreningen för skydd, räddning, och säkerhet ja englanniksi (epävirallinen nimi) Association 
for Protection, Rescue, Security and Safety. Yhdistys on valtakunnallinen ja sen kotipaikka 
on Ylöjärvi. Yhdistyksen kielenä on suomi.  
 
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu  
 
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia viranomaisten, yritysten ja yhteisöjen asiantuntijoiden 
valtakunnallisena yhdyssiteenä turvallisuustekniikan, pelastusalan, väestönsuojelun sekä 
teollisuuskemikaaleilta ja massatuhotekijöiltä suojautumisen aloilla (kemiallinen, biologinen, 
radiologinen, ydin, räjähde). Yhdistys toimii läheisessä yhteistyössä Suomen Kemian Seuran 
kanssa, jossa sillä on muodollinen jaosto-asema.  
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää erilaisia kansallisia ja kansainvälisiä alaan 
liittyviä yleisö- ja muita vastaavia tapahtumia, vierailuja, symposiumeja ja erilaisia koulutusti-
laisuuksia, sekä harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa. Lisäksi yhdistys edistää yhteistyö-
tä ja verkottumista kotimaassa ja kansainvälisesti. 
 
3. Jäsenet  
 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat hakea henkilöt, jotka edustavat suojelu-, pelas-
tus- tai turvallisuusalaa ja niihin liittyvää eri alojen osaamista. Myös opiskelijat voivat hakea 
jäsenyyttä. Kannatusjäseninä voivat toimia oikeustoimikelpoiset yhteisöt. Jäsenet hyväksyy 
hakemuksesta yhdistyksen hallitus.  
 
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen  
 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallituksel-
le tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi 
pöytäkirjaan.  
 
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jä-
senmaksunsa maksamatta, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahin-
goittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäse-
nyyden ehtoja.  
 
5. Liittymis- ja jäsenmaksut sekä avustukset 
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi periä jäseniltään vuotuista jäsenmaksua sekä ottaa 
vastaan avustuksia. Yhdistykseen liittyvältä jäseneltä voidaan periä liittymismaksu. Jäseniltä 
perittävien maksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous erikseen varsinaisille ja 
kannatusjäsenille.  
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6. Yhdistyksen hallitus  
 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 
viidestä kahdeksaan (5-8) jäsentä.  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan se-
kä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimi-
henkilöt. Hallitus voi asettaa määräajaksi tai erityisiä tehtäviä varten toimikuntia, jotka ovat 
toiminnastaan tilivelvollisia hallitukselle.  
 
Hallituksen ja puheenjohtajan toimikausi on kaksi kalenterivuotta.  
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä 
sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksesta on kaikille sen jäsenille ilmoitettu 
viikkoa aikaisemmin ja kun vähintään puolet sen jäsenistä sekä puheenjohtaja tai varapu-
heenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten 
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.  
 
Hallitus voi jakaa stipendin tai apurahan yhteisölle tai yksityishenkilölle yhdistyksen toimi-
alaan liittyviä opintoja ja tieteellistä tutkimusta varten tai tunnustuksena sekä myöntää tun-
nustuspalkinnon. Hallitus voi tukea oikeuskelpoisen yhteisön tai yksityishenkilön osallistu-
mista alan konferensseihin tai vastaaviin sekä tutustumiskäyntejä alan toimijoihin. Hallitus tai 
puheenjohtaja voi myöntää yhdistyksen standaarin toimintaansa ja yhdistyksen toimialaa 
tukeneelle oikeuskelpoiselle yhteisölle ja yksityishenkilölle. 
 
Huomionosoituksena hallitus voi esittää yhdistyksen kokouksen päätettäväksi alalla ansioi-
tuneen henkilön kunniajäseneksi nimittämistä.  
 
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen  
 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.  
 
8. Tilikausi ja tilintarkastus  
 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  
 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkasta-
jille viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen 
lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.  
 
9. Yhdistyksen kokoukset  
 
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään hel-
mi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.  
 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo 
siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista 
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pi-
dettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esi-
tetty hallitukselle.  
 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella läsnä olevalla jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään 
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheen-
johtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.  
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10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen  
 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokous-
ta. Kokouskutsu yhdistyksen jäsenille lähetetään sähköpostitse tai kirjeillä sekä lisäksi kutsu 
julkaistaan tarvittaessa yhdistyksen www-sivuilla, Suomen Kemian Seuran jäsentiedotteissa 
ja/tai Kemia-Kemi -lehden seurapalstalla.  
 
11. Varsinaiset kokoukset  
 
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  
 

1. kokouksen avaus  
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja  

tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa  
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys  
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto  
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä  

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille  
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut tai kokouksessa esille tulleet asiat.  

 
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  
 

1. kokouksen avaus  
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja  

tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa  
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys  
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, jäsen- ja  

kannatusjäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle  
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja (kauden päättyessä) 
7. valitaan hallituksen jäsenet (kauden päättyessä) 
8. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat  
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut tai kokouksessa esille tulleet asiat.  

 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen 
esityslistalle, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle  
 
12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen  
 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen koko-
uksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Päätös on 
vahvistettava aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua pidetyssä kokouksessa samanlaisella 
äänten enemmistöllä. Kokouskutsuissa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyk-
sen purkamisesta.  
 
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämi-
seen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lak-
kautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 


