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Järjestötoimikunnan 

TOIMINTAOHJE 
 

1. Tarkoitus 

 

Järjestötoimikunta toimii Uudenmaan Pelastusliitto ry:n – Nylands Räddningsförbund rf:n, jäljempänä 

liitto, hallituksen alaisena asiantuntijaelimenä. Toimikunta on perustettu liiton hallituksen päätöksellä 

edistämään liiton jäsenpalokuntien ja palokuntayhdistysten toimintaa.  
 

2. Kokoonpano 

 
Toimikunta koostuu puheenjohtajasta ja kuudesta jäsenestä, jotka edustavat kulloinkin kehitettävää pa-
lokuntalaistoiminnan osa-aluetta tai valtakunnallisesti järjestötoimintaa kehittävää foorumia. Hallitus 
nimeää vuoden alussa toimikunnan jäsenet kalenterivuodeksi kerrallaan. 

 

Hallitusta toimikunnassa edustaa hallituksen jäsen, jonka hallitus nimeää toimikunnan puheenjohta-

jaksi.  

 

Toimikunta valitsee keskuudestaan tarvittaessa varapuheenjohtajan ja muut tarpeelliseksi katsoman-

sa toimihenkilöt kalenterivuodeksi kerrallaan. Toimikunnan sihteerinä toimii toiminnanjohtajan 

nimeämä toimihenkilö. 
 

Toimikunta voi tarvittaessa kutsua ulkopuolisia asiantuntijoita. Lisäksi se voi perustaa erillisiä 

pysyviä jaoksia toiminta osa-alueen kehittämiseksi, työryhmiä valmistelemaan eri tilaisuuksia ja   

kokouksissa käsiteltäviä asioita varten. 

 

Liiton toiminnanjohtaja on oikeutettu osallistumaan toimikunnan, jaosten ja työryhmien kokouk-

siin ja muuhunkin järjestötoimikunnan toimintaan. 
 

3. Kokoukset 

 

Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan ja liiton toiminnanjohtajan nimeämän toimihenkilön kut-

susta. Toimikunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien 

puolet jäsenistä on paikalla. 

 

Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka toimitetaan hallitukselle tiedoksi. 

 

 

4. Tehtävät 

 

Toimikunta 

 

• kehittää ja ohjaa liiton järjestötoimintaa hallituksen hyväksymien tavoitteiden ja resurssien mukai-

sesti  

• kehittää ja toteuttaa toimintaa, jolla edistetään liiton jäsenpalokuntien ja palokuntayhdistysten toi-

mintaa ja osaamista, jotta niiden toiminta olisi tehokasta ja elinvoimaista 
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• suunnittelee ja toteuttaa osaltaan liiton järjestötoimintaa ja sitä koskevaa tiedotus-, valistus-, koulu-

tus-, kilpailu- ja muuta toimintaa 

• toimii liiton järjestötoiminnan asiantuntijana 

• seuraa kiinteästi liiton jäsenpalokuntien ja palokuntayhdistysten toimintaa 

• valvoo ja vastaa järjestötoimintaan hyväksyttyjen taloudellisten resurssien suunnitelman mukaisesta 

käytöstä 

• hoitaa muita liiton hallituksen sille osoittamia järjestötoimintaan tai siihen läheisesti liittyviä tehtä-

viä 

• valmistelee liiton hallitukselle toimialueensa toiminta- ja taloussuunnitelman  

• laatii liiton hallitukselle edellisen vuoden vuosikertomuksen tarvittavine raportteineen toteutetusta 

toiminnasta 
 

Puheenjohtaja (yhdessä toimikunnan sihteerin kanssa) 

 

• kutsuu koolle kokoukset ja toimii niissä puheenjohtajana 

• valmistelee ja esittelee kokousasiat   

• valvoo kokousten päätösten toimeenpanoa 

• pitää yhteyttä eri sidosryhmiin ja tiedotusvälineisiin 
 

Toimikunnan sihteeri  

 

• valmistelee vuosittaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä vuosikertomukset ajallaan 

• pitää yhteyttä liiton jäsenpalokuntiin, palokuntayhdistyksiin ja alueyhdistyksiin sekä kokoaa tietoja 

yhdistysten toiminnasta, ongelmista ja muista toimintaan vaikuttavista tekijöistä 

• hoitaa muita toimikunnan hänelle osoittamia järjestötoimintaan tai siihen läheisesti liittyviä tehtä-

viä. 

 

5. Muutokset 

 

Tämän toimintaohjeen ja siihen tehtävät muutokset hyväksyy liiton hallitus. 

 

6. Voimassaolo 

 

Hallitus on hyväksynyt tämän toimintaohjeen kokouksessaan 25.3.2021. 

 


