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NUORISOTYÖTOIMIKUNNAN TOIMINTAOHJE
JOHDANTO
Palokuntanuorisotyö on palokuntien nuorisotoimintaa ja sen kehittämistä ja koordinoimista. Palokuntanuorisotoiminta on palokuntien ja pelastustoimen järjestämää harrastustoimintaa 7–17-vuotiaille nuorille. Valtakunnallisella palokuntanuorisotyöllä luodaan
edellytyksiä palokuntien nuorisotoiminnalle.
1. Toimikunnan tehtävät
SPEKin hallituksen asettaman valtakunnallisen nuorisotyötoimikunnan tehtävä on osaltaan kehittää palokuntanuorisotyötä Suomessa ja suunnitella sekä ohjata valtakunnallista palokuntanuorisotyötä. Toimikunta antaa SPEKille palokuntanuorisotyöhön liittyvää
asiantuntija-apua toiminnan suunnittelussa, valmistelussa ja kehittämisessä. Toimikunta
seuraa kansainvälistä ja kansallista nuorisotyön kehitystä. Toimikuntaa johtaa puheenjohtaja, joka edustaa toimikuntaa.
Hallitus voi antaa toimikunnalle valmisteltavaksi tai toteutettavaksi sen toimialaan liittyviä
tehtäviä ja hankkeita.
Hallitus voi valtuuttaa toimikunnan tekemään päätöksiä ja edustamaan järjestöä yksittäisissä sen toimialaan liittyvissä asioissa.
Hallitus varaa toimikunnille tilaisuuden antaa lausuntonsa järjestön vuosittaisesta toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä edellisen vuoden toimintakertomuksesta.
2. Valtakunnallinen nuorisotyötoimikunta
Hallitus asettaa järjestön toimikunnat sekä hyväksyy toimikunnan toimintaohjeen ja muut
ohjeet toimikuntien yleisen toimintasäännön mukaisesti. Hallitus päättää toimikunnan jäsenmäärän ja jäsenet kolme vuotta kestäväksi toimikaudeksi.
Valtakunnalliseen palokuntanuorisotyötoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi
pelastusliittojen alueellisesti esittämää jäsentä ja varajäsentä.
Noudatettava aluejako on seuraava:
Etelä-Suomi
Länsi-Suomi
Keski-Suomi
Itä-Suomi
Pohjois-Suomi
Ruotsinkieliset

Helsingin Pelastusliitto, Kaakkois-Suomen Pelastusalanliitto
sekä Uudenmaan Pelastusliitto
Länsi-Suomen Pelastusalan liitto
Hämeen Pelastusliitto, Keski-Suomen Pelastusalan liitto
sekä Pohjanmaan Pelastusalan liitto
Etelä-Savon Pelastusalan liitto, Pohjois-Savon Pelastusalan
liitto sekä Pohjois-Karjalan Pelastusalanliitto
Lapin Pelastusliitto sekä Pohjois-Suomen pelastusliitto.
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Yksittäinen henkilö voidaan valita enimmillään kahdeksi perättäiseksi kaudeksi. Nuorisotyötoimikunnan jäsenistä kaksi vaihtuu säännöllisesti vuosittain. Pelastusliittojen tulee
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tehdä esitys edustajasta. Pelastusliittojen, joilla on yhteinen edustaja, tulee sopia keskenään edustajasta sekä varaedustajasta vuorollaan syyskuun loppuun mennessä, ja ilmoittaa siitä SPEK:iin.
Puheenjohtaja valitaan kolme vuotta kestäväksi toimikaudeksi. Puheenjohtaja ei voi olla
samanaikaisesti alueellisen pelastusliiton toimihenkilö, ja puheenjohtaja ei edusta yksittäistä alueellista pelastusliittoa valtakunnallisessa nuorisotyötoimikunnassa. Toimikunta
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosittain vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Pelastusliittojen tulee esittää puheenjohtajaehdokkaat viimeistään kolme viikkoa
ennen kevään edustajafoorumia, jolloin ehdokkaat kirjataan edustajafoorumin asialistaan.
Lopullisen päätöksen nuorisotyötoimikunnan kokoonpanosta tekee SPEKin hallitus.
3. Toimikunnan työskentely
SPEKin nuorisotyöstä vastaava henkilö toimii hallituksen nimeämänä toimikunnan esittelijänä. Esittelijä valmistelee yhteistoimin puheenjohtajien kanssa toimikunnassa käsiteltävät asiat ja huolehtii toimikunnan sihteeripalvelujen järjestämisestä.
Kutsun toimikunnan kokoukseen lähettää viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta esittelijä. Jäsenten lisäksi kutsu toimitetaan SPEKin toimitusjohtajalle ja asiaosaiselle johtoryhmän jäsenelle, joilla on oikeus osallistua kokouksiin, mutta ei päätöksentekoon.
Nuorisotyötoimikunta voi asettaa yksittäisten asioiden valmistelua varten työryhmiä. Toimikunta voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita.
4. Toimikuntien kulut ja palkkiot
Toimikunnan työskentely on otettava huomioon talousarviota laadittaessa ja sen kulut
on sisällytettävä asianomaisen tulosalueen kustannuksiin.
Toimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan SPEKin hallituksen määräämä kokouspalkkio ja matkakustannukset korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti.
Toimikuntien asettamien työryhmien jäsenille voidaan maksaa palkkioita ja kulukorvauksia, jos siitä työryhmää asetettaessa tehdään päätös. Matkakorvaukset korvataan valtion
matkustussäännön mukaisesti.
Esittelijän tulee tarkastaa matkalaskut.
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