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Pohjois-Pohjanmaan Senioriupseerit 

 

SÄÄNNÖT 

 
   

 

 
1. Nimi ja toimialue 

 

Pohjois-Pohjanmaan Senioriupseerit toimii Oulun Reserviupseerikerho ry:n 

(ORUK) alaisena osastona ja jonka sääntöjen puitteissa toiminta tapahtuu. 
Osaston nimi on Pohjois-Pohjanmaan Senioriupseerit. Yleisesti käytetään 

nimeä Senioriupseerit ja lyhenteenä PPSU. 

 
Pohjois-Pohjanmaan Senioriupseerien toiminta kattaa Pohjois-Pohjanmaan 

Reserviupseeripiiri ry:n toiminta-alueen. 

 
2. Tarkoitus ja toiminta 

 

Senioriupseerien tarkoituksena on toimia 60 vuotta täyttäneiden aktiivis-

ten reserviupseerien aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä ja edis-
tää kokonaisturvallisuutta. 

 

Tavoitteena on maanpuolustushenkisen toiminnan järjestäminen ja sellai-
seen osallistuminen ja tukeminen sekä reserviupseeriperinteiden vaalimi-

nen.  

 
Tarkoituksen ja tavoitteiden toteuttamisen keskeisiä elementtejä ovat: 

- kokoukset sekä esitelmä- ja luentotilaisuudet 

- osallistuminen alueen reserviupseerikerhojen toimintaan 

- maanpuolustusaiheiset tapahtumat ja retket 
- terveyttä ja kuntoilua edistävä toiminta 

- juhlat, teatteri- ja konserttitapahtumat 

- veteraanien ja reserviupseerien perinteiden vaaliminen 
- asiantuntijatehtävät 

- kunnianosoitukset, palkitseminen ja huomiointi 

- Upseerimaja Rokulin käyttö ja toimintaan osallistuminen 
 

3. Jäsenet 

 

Pohjois-Pohjanmaan Senioriupseerien toimintaan voivat osallistua kaikki 
Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry:n jäsenkerhojen 60 vuotta täyt-

täneet jäsenet. PPSU:n jäsenet jatkavat omien reserviupseerikerhojensa 

jäseninä, eikä PPSU:lla ole jäsenmaksua. 
 

Jäsenen tulee ilmoittaa halukkuutensa osallistua PPSU:n toimintaan ja il-

moittaa siitä Oulun Reserviupseerikerho ry:n jäsenupseerille tai sihteerille. 

 
4. Toimielimet 

 

Pohjois-Pohjanmaan Senioriupseerien toimielimiä ovat senioriupseerien 
kokous ja johtokunta. Johtokunnan jäsenmäärä on 3-8 henkilöä.  

 

PPSU:n kokous voi tarvittaessa nimetä myös muita toimielimiä. 
  



 2 (2) 
Pohjois-Pohjanmaan Senioriupseerit 

 

SÄÄNNÖT 

 
   

 

 
5. Senioriupseerien kokoukset 

 

Pohjois-Pohjanmaan Senioriupseereilla on vuosittain vähintään yksi ko-

kous ennen ORUK:n syyskokousta siten, että PPSU:n asiat voidaan käsi-
tellä ORUK:n toimielimissä. Johtokunta kutsuu kokouksen koolle. Tässä ko-

kouksessa käsitellään: 

- johtokunnan laatima toimintakertomus 
- johtokunnan esitys tulevan kauden toiminnasta 

- johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten valinta  

- muut esille tulevat asiat 
 

Johtokunta voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen PPSU:n kokouksen. 

 

6. Johtokunta 
 

Johtokunnan tehtävänä on suunnitella ja johtaa PPSU:n toimintaa sekä to-

teuttaa Senioriupseerien kokouksen tekemiä päätöksiä. Johtokunta ko-
koontuu puheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta. 

 

7. Talous ja hallinto 
 

Pohjois-Pohjanmaan Senioriupseereilla ei ole omaa kassaa eikä kirjanpi-

toa. Mahdollinen rahaliikenne tapahtuu ORUKin kirjanpidon kautta. PPSU:n 

jäsenet vastaavat pääsääntöisesti itse oman toimintansa kustannuksista.  
 

Pohjois-Pohjanmaan Senioriupseerien johtokunnan puheenjohtajalla on 

puhe- ja läsnäolo-oikeus ORUK:n hallituksen kokouksissa. 
 

8. Tiedottaminen 

 
Kaikki jäsenille suunnattu tiedottaminen tapahtuu ensisijaisesti sähköpos-

tilla. Tarvittaessa voidaan poikkeuksellisesti sopia tekstiviestin käytöstä 

niiden osalta, joilla ei ole sähköpostia käytettävissä. 

 
Osaston toiminnasta tiedotetaan lisäksi myös Pohjanpoika–nettilehden si-

vustoilla, reserviupseerikerhojen nettisivuilla ja jäsenkirjeissä sekä omassa 

Facebook-ryhmässä. 
 

9. Sääntöjen hyväksyminen 

 

ORUK:n hallitus hyväksynyt 16.5.2016 
 

 

 
Ari Vuolteenaho Jarmo Korhonen 

puheenjohtaja varapuheenjohtaja 


