POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N
NUORISOTYÖN TOIMINTAOHJE

1. TARKOITUS
Nuorisotyötoimikunta toimii Pohjois-Suomen Pelastusliitto ry:n
(jatkossa liitto) hallituksen alaisena asiantuntijaelimenä. Sen
tehtävänä on yhteistyössä hallituksen ja SPEK Pohjois-Suomen
kanssa edistää ja kehittää palokuntanuorisotyötä liiton alueella.
Liiton hallitus valtuuttaa nuorisotyötoimikunnan ja nuorisotyön
vuosikokouksen käyttämään tämän ohjeen mukaista
päätösvaltaa. Nuorisotyötoimikunnan toiminnasta vastaa
toimikunnan puheenjohtaja, joka toimii yhteistyössä SPEK
Pohjois-Suomen järjestöpäällikön kanssa.

2. NUORISOTYÖTOIMIKUNNAN KOKOONPANO
Liiton hallitus asettaa toimikunnan vuosittain ja valitsee
nuorisotyöohjaajan sekä -puheenjohtajan kahdeksi
kalenterivuodeksi kerrallaan. Nuorisotyönohjaaja toimii samalla
toimikunnan varapuheenjohtajana.
Puheenjohtajan ja nuorisotyöohjaajan lisäksi toimikuntaan kuuluu
2 varsinaista jäsentä, 2 varajäsentä sekä 2 nuorisojäsentä.
Toimikunnan sekä varsinaisen että varajäsenen tulee olla 18
vuotta täyttänyt. Nuorisojäsenen tulee olla 15–17-vuotias
ensimmäisen toimintavuoden aikana.
Esitykset toimikunnan kokoonpanosta liiton hallitukselle tekee
nuorisotyön syyskokous.
Puheenjohtajan ja nuorisotyöohjaajan toimikausi on kaksi vuotta,
muiden toimikunnan jäsenten toimikausi on yksi vuosi.
Toimikunnasta voi pyytää eroa ennen toimikauden päättymistä
kirjallisesti tai suullisesti nuorisotyötoimikunnan kokouksen
pöytäkirjaan merkittäväksi. Eropyyntö osoitetaan liiton
hallitukselle.
Toimikunnan kokoonpanossa pyritään huomioimaan eri toimintaalueiden edustus. Palokuntanuorisotyön toiminta-alueet
muodostuvat pelastuslaitosten aluejaon perusteella.
Yksittäisille toiminta-alueille voidaan perustaa nuorisotyötä
ohjaava alueellinen työryhmä.
Toimikunta valitsee tarvittaessa toiminta-alueiden yhteyshenkilöt
ja muut toimihenkilöt. Yhteyshenkilöt ja muut toimihenkilöt
voidaan valita toimikunnan ulkopuolelta, tällöin heillä on
kokouksissa puheoikeus. Liiton hallitus voi nimetä edustajansa

kokouksiin. Hallituksen edustajalla on puheoikeus, ellei hän
samalla ole toimikunnan varsinainen jäsen. Liiton
toiminnanjohtajalla ja SPEK Pohjois-Suomen järjestöpäälliköllä on
kokouksessa puheoikeus.
Toimikunnan vahvistaa liiton hallituksen kokous.

3. NUORISOTYÖTOIMIKUNNAN KOKOONTUMINEN
Nuorisotyötoimikunta kokoontuu tarvittaessa.
Toimikunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessa nuorisotyönohjaaja, seitsemän päivää ennen kokousta
sähköpostitse, tai toimikunnan muutoin hyväksymällä tavalla.
Kokous on päätösvaltainen kun puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään puolet jäsenistä.

4. NUORISOTYÖTOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT
1. Kehittää ja ohjata palokuntanuorisotyötä liiton toiminta-alueella
2. Toteuttaa osaltaan valtakunnallista nuorisotyön
toimintasuunnitelmaa
3. Laatii ehdotuksen liiton nuorisotyön toimintasuunnitelmaksi
4. Laatii ehdotuksen liiton nuorisotyön toimintakertomukseksi
edelliseltä vuodelta
5. Suunnittelee ja toteuttaa osaltaan palokuntanuorisotyötä
koskevaa tiedotus- ja valistustoimintaa
6. Suunnittelee, valvoo ja osaltaan järjestää liiton
palokuntanuorisotyön koulutusta
7. Tukee liittonsa nuoriso-osastojen toimintaa
8. Valmistelee liiton palokuntanuorisotyön kokoukset
9. Nimeää avukseen tarvittavat työryhmät
10. Laatii liitolle vuosittain yhteenvedon liiton toiminta-alueen
nuoriso-osastoista ja niiden toiminnasta tammikuun 31.
päivään mennessä
11. Hoitaa muutkin vuosikokouksien ja liiton sille antamat tehtävät
12. Toimii nuorisotyön edustajana ja asiantuntijana

13. Tekee esityksen pelastusliiton hallitukselle valtakunnalliseen
nuorisotyötoimikuntaan (VNTTK) nimettävästä henkilöstä

5. TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT
Puheenjohtajan tehtävä on:
1. kutsua koolle nuorisotyötoimikunnan kokoukset ja toimia niissä
puheenjohtajana.
2. pitää yhteyttä liittoon, keskusjärjestöön ja muiden
pelastusliittojen nuorisotyön puheenjohtajiin
3. kehittää alueen nuorisotyötä

Liiton nuorisotyönohjaajan tehtävänä on:
1. valmistella nuorisotyötoimikunnan kokouksissa käsiteltävät
asiat ja toimia esittelijänä
2. valvoa kokousten päätösten toimeenpanoa ja toteutumista
3. seurata toimintasuunnitelman toteutumista
4. pitää yhteyttä keskusjärjestöön, muiden pelastusliittojen
nuorisotyönohjaajiin, muihin nuorisojärjestöihin sekä
nuorisoviranomaisiin alueella
5. hoitaa muut nuorisotyötoimikunnan ja liiton hänelle antamat
tehtävät
6. toimii tarvittaessa puheenjohtajan sijaisena
Nuorisotyötoimikunta voi sopia erikseen muiden toimihenkilöiden
tehtävistä. Muita toimihenkilöitä voivat olla esim. aluevastaava,
koulutusvastaava, kilpailuvastaava ja leiripäällikkö.
6. NUORISOTYÖN VUOSIKOKOUKSET
Varsinaisia vuosikokouksia järjestetään kaksi: kevätkokous helmimaaliskuussa ja syyskokous elo- syyskuussa.
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen laillisuuden toteaminen.
2. Kokouksen virkailijoiden valinta. Valitaan puheenjohtaja,
sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Esitys liiton hallitukselle edellisen vuoden nuorisotyön
toimintakertomukseksi.
4. Nuoriso-osastojen esittämät asiat.

5. Muut esille tulevat asiat.
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen laillisuuden toteaminen
2. Kokouksen virkailijoiden valinta. Valitaan puheenjohtaja,
sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Esitys liiton hallitukselle nuorisotyön puheenjohtajasta ja
nuorisotyöohjaajasta (joka toinen vuosi)
4. Esitys liiton hallitukselle nuorisotyötoimikunnan jäsenistä,
varajäsenistä sekä nuorisojäsenistä
5. Esitys liiton hallitukselle seuraavan vuoden nuorisotyön
toimintasuunnitelmaksi
6. Nuoriso-osastojen esittämät asiat
7. Muut esille tulevat asiat

Kutsu vuosikokouksiin lähetetään kirjallisesti kahta (2) viikkoa
ennen kokousta osaston ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
Osastolla on yksi ääni ja se valitsee keskuudestaan henkilön joka
valtakirjalla edustaa osastoa ja käyttää sen äänioikeutta. Kaikilla
osaston jäsenillä on kokouksissa puheoikeus.
Liiton hallitus voi nimetä edustajansa kokouksiin. Hallituksen
edustajalla on puheoikeus. Liiton toiminnanjohtajalla ja SPEK
Pohjois-Suomen järjestöpäälliköllä on kokouksessa puheoikeus.
Muilla kokouksen alussa hyväksyttävillä jäsenillä on kokouksessa
puheoikeus.

8. PÖYTÄKIRJAT
Nuorisotyötoimikunnan ja nuorisotyön vuosikokouksen pöytäkirjat
on lähetettävä tiedoksi liiton hallitukselle, toiminnanjohtajalle ja
SPEK Pohjois-Suomen järjestöpäällikölle sähköpostitse.

9. TOIMINTAOHJEEN HYVÄKSYMINEN JA MUUTOKSET
Tämän toimintaohjeen ja siihen tehtävät muutokset hyväksyy
liiton hallitus.

Hyväksytty Pohjois-Suomen Pelastusliitto ry:n hallituksen
kokouksessa 16. päivänä lokakuuta 2015.
Toimintaohje astuu voimaan 1.1.2016 alkaen.

