POHJANMAAN PELASTUSALAN LIITTO ry

VETERAANITOIMIKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ
1. Yleistä
Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry:n hallituksen alaisena asiantuntijana toimii
veteraanitoimikunta. Toimikunnan tulee ottaa huomioon tasapuolisesti (kaikkien
kolmen maakunnan) pelastuslaitoksien alueen palokuntien veteraaniosastot ja
yksittäiset veteraanit vapaaehtoispalokunnissa sekä vakinaisesta toiminnasta
eläkkeelle jääneen henkilöt. Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry:stä käytetään tässä
ohjeessa nimeä Liitto.
2. Toiminnan tarkoitus
Veteraanitoimikunta huolehtii Liiton alueen veteraanityön koordinoinnista, ylläpidosta
ja kehittämisestä.
Veteraanitoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen käsittelyyn tulevat
veteraanitoiminnan toiminta – ja taloussuunnitelmat ja toteuttaa veteraanitoiminnat.

3. Tehtävät
Tarkoituksen toteuttamiseksi veteraanitoimikunta huolehtii toimiston tuella
seuraavista tehtävistä:
Huolehtii Liiton alueella veteraanitoimintaan liittyvästä ylläpidosta
ja sen kehittämisestä
- Valmistelee hallituksen kokoukseen tulevat veteraaniasiat
- Valmistelee veteraanitoimikunnan kokouksien vuosiaikataulut
- Valmistelee seuraavan vuoden veteraanitoiminnan ja sen
taloussuunnitelman
- Valmistelee Liiton veteraanien retkiohjelmat ja tekee ehdotukset
vastuuhenkilöistä sekä muista järjestelyistä
- Pitää yhteyttä keskusjärjestön veteraanitoimintaan
- Välittää keskusjärjestön tiedotteet omalle jäsenkunnalle
- Tekee esityksiä hallitukselle Liiton veteraanitoiminnan kehittämisestä
- Huolehtii hallituksen määräämistä veteraanitoimintaan liittyvistä muista
tehtävistä
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4. Toimikausi
Veteraanitoimikunnan toimikausi on pituudeltaan kolme vuotta. Toimikausi alkaa
nimeämiskokouksen päättyessä ja päättyy kolmen vuoden kuluttua nimeämiskokouksen
alkamiseen. Vuosittain yksi edustaja ja hänen varahenkilönsä on erovuorossa.
Toimikunnan aloittaessa toimintansa ensimmäistä kertaa on toimikausien pituudet
kolmen edustajan kesken arvottu 1, 2 ja 3 vuoden pituisiksi, jolla varmistetaan
jatkossa vain yhden edustajapaikan vaihtuminen vuosittain.
5. Kokoonpano
Veteraanitoimikunnan muodostavat pelastuslaitosalueittain valitut 3 edustajaa ja
heidän varahenkilönsä.
Veteraanitoimikunta voi kutsua kuultavaksi asiantuntijoita Liiton toimialueelta.
Veteraanitoimikunnan puheenjohtajana toimii tehtävään toimikunnan jäsenistä
hallituksen nimeämä puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt kokouksen
järjestäytymisen yhteydessä valitsema kokouksen puheenjohtaja.
6. Kokoontuminen
Veteraanitoimikunta kokoontuu vuosiaikataulun mukaisesti käsittelemään toimintaan
liittyviä asioita. Kokouspaikkakuntaa pyritään kierrättämään tasapuolisesti
toimikunnan jäsenten kotialueella.
7. Koollekutsuminen
Veteraanitoimikunta kokoontuu liiton sihteerin kutsusta jokaiselle jäsenelle
ensisijaisesti sähköisesti lähetettävällä kutsulla sovittuaan asiasta puheenjohtajan
kanssa.
Kutsu on lähetettävä vähintään viikkoa ennen kokousta ja esityslista vähintään kolme
päivää ennen kokousta.
Puheenjohtaja kutsuu veteraanitoimikunnan koolle, jos jäsenistä vähintään kaksi sitä
puheenjohtajalle esittävät ja esittävät pikaista käsittelyä vaativan asian.
8. Käsiteltävät asiat
Liiton sihteeri kokoaa veteraanitoimikunnan kokouksessa käsiteltävät asiat ja laatii
niistä esityslistan, joka sisältää asian esittelyn ja puheenjohtajan päätösesityksen asian
käsittelyn pohjaksi.
Veteraanitoimikunnan jäsenet voivat tuoda toimikunnan käsittelyyn asioita. Asiasta
tulee laatia esittely ja päätösesitys käsittelyn pohjaksi.
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9. Pöytäkirjat
Sihteeri laatii veteraanitoimikunnan kokouksesta välittömästi kokouksen yhteydessä
tai viimeistään 1 viikon kuluessa pöytäkirjan, jonka puheenjohtaja ja sihteeri
allekirjoittavat.
Pöytäkirjat lähetetään sähköisesti toimikunnan jäsenille.
10. Kustannukset

Kokouksista aiheutuneista kustannuksista ja matkakustannuksista sovitaan
toimikunnan taloussuunnitelmassa.
11. Voimassaoloaika
Toimintaohje tulee voimaan, kun Liiton hallitus on sen hyväksynyt ja on voimassa
toistaiseksi.
12. Toimintaohjeen muuttaminen
Toimintaohjetta voidaan muuttaa Liiton hallituksen päätöksellä.
13. Vakuudeksi
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