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SÄÄNNNÖT Hyväksytty PPSUn syyskokouksessa 12.9.2019

1. Nimi ja toimialue

Pohjois-Pohjanmaan Senioriupseerit on Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin 
ry:n toiminnallinen osasto. 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 ja sen reserviupseerikerhot.

2. Tarkoitus ja toiminta

Senioriupseerien tarkoituksena on toimia Pohjois-Pohjanmaan reserviupseeripiirin 
60 vuotta täyttäneiden aktiivisten reserviupseerien aatteellisena ja toiminnallisena 
yhdyssiteenä, edistää kokonaisturvallisuutta sekä toimii veteraani- ja 
perinneasioiden vaalijana.

Toiminnallisten tehtävien keskeisiä elementtejä ovat:
- esitelmä- ja luentotilaisuudet 
- osallistuminen kunniavartioihin, veteraanien muistotilaisuuksiin, lippulinnoihin, 

veteraanikeräyksiin 
- poisnukkuneiden veteraanien ja reserviupseerien hautajaisissa avustaminen
- vuotuisten veteraani- ja –perinnetapahtumien järjestämiseen osallistuminen ja 

tapahtumien järjestäminen
- osallistuminen alueen reserviupseerikerhojen toimintaan
- maanpuolustusaiheiset tapahtumat ja retket
- terveyttä ja kuntoilua edistävä toiminta
- veteraanien ja senioriupseerien talkootyöapu
- juhlat, teatteri- ja konserttitapahtumat
- asiantuntija- ja kouluttajatehtävät
- RUP:n kunnianosoituksiin, palkitsemisiin ja huomiointeihin osallistuminen
- RUP:n kerhoja yhdistävän senioriupseerien toiminnan järjestäminen

3. Jäsenet

Pohjois-Pohjanmaan Senioriupseerien toimintaan ovat oikeutettuja ilman eri 
hakemusta ja jäsenmaksua kaikki Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry:n 
jäsenkerhojen 60 vuotta täyttäneet tai liittymisvuonna täyttävät jäsenet. 

4. Toimielimet

Pohjois-Pohjanmaan Senioriupseerien toimielimiä ovat senioriupseerien 
vuosikokous ja johtokunta. Johtokuntaan voi jokainen RUP:n jäsenkerho nimetä 
vuosittain senioriupseeriehdokkaansa viimeistään yksi kuukausi ennen PPSU:n 
vuosikokousta. PPSU:n vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja johtokunnan. 
Johtokunnan jäsenmäärä on enintään piirin kerhojen lukumäärä + puheenjohtaja. 
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut tarvittavat
operatiiviset toimijat. 



5. Senioriupseerien kokoukset

Pohjois-Pohjanmaan Senioriupseereilla vuosikokous on päättävä elin. Johtokunta 
kutsuu vuosikokouksen koolle. Tässä kokouksessa käsitellään:

- menneen kauden toimintakertomus
- esitys tulevan kauden toimintasuunnitelmaksi
- johtokunnan puheenjohtajan sekä johtokunnan jäsenten valinta 
- muut esille tulevat asiat

Johtokunta voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen PPSU:n kokouksen.

6. Puheenjohtaja ja johtokunta

Puheenjohtajan ja johtokunnan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa PPSUn 
vuosikokouksen hyväksymiä suunnitelmia siten että ne kattavat koko 
reserviupseeripiirin alueen ja kerhot sekä lisäävät yhteistyötä ja verkostoitumista 
kerhojen välillä. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.

7. Talous ja hallinto

Pohjois-Pohjanmaan Senioriupseerien talous ja tilit ovat osa Pohjois-Pohjanmaan 
reserviupseeripiiriä. PPSU:lla voi olla oma pankkitili kassavirran seurantaa ja 
käytännön maksuliikennettä varten.

PPSU:n toiminta ei aiheuta lisäkuluja reserviupseerikerhoille eikä 
reserviupseeripiirille. PPSU:lla on oikeus pitää ja hallita toimintaansa varten sen itse 
hankkimat varat, sekä sille osoitetut avustukset, testamentit ja lahjoitukset.   

8. Tiedottaminen

Jäsenille suunnattu tiedottaminen tapahtuu ensisijaisesti sähköpostilla. Lisäksi 
tiedotetaan kerhojen käyttämissä sähköisissä välineissä. Osaston toiminnasta 
tiedotetaan lisäksi Pohjanpoika–nettilehden sivustoilla, reserviupseerikerhojen 
nettisivuilla ja jäsenkirjeissä sekä Facebook-ryhmissä.

9. Suunnitelman päivittäminen ja hyväksyminen

Suunnitelman toteutumista seurataan jatkuvasti ja tarkistetaan vuosittain. RUP:n 
hallitus ja syyskokous hyväksyvät muutokset PPSU:n yleiskokouksen esityksestä.


