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Ohje maakuntatoimikuntien järjestöedustajien nimeämiseen 
 

TARKOITUS 

 

Tämän ohjeen tarkoitus on tukea kattavan järjestöedustuksen aikaansaamista maakuntatoimikunnissa 

ja selkeyttää nimeämiskäytäntöjä. 

Jokaisella järjestöllä on omat menettelynsä tehdä nimeämisiä, eikä tämä ohje puutu niihin, vaan kuvaa 

yleisen minimimenettelyn, joka vaaditaan kaikilta jäsenjärjestöiltä. 

 

TAUSTA 

 

Johtosäännön 6.2. pykälän mukaan ”maakuntatoimikunnan jäseniä ovat Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 

jäsenjärjestöjen ja -yhteisöjen nimeämät maakunnan alueella toimivat jäsenet tai alaorganisaation 

edustajat. Jokainen Vapaaehtoisen pelastuspalvelun valtakunnallinen jäsen voi nimetä maakunnan 

alueella toimivasta organisaatiostaan yhden edustajan ja hänelle varahenkilön mukaan.”  

Tämä toteutuminen vaatii, että maakuntatoimikuntien alueellisesti toimivat nimetyt edustajat ovat 

valtakunnallisen jäsenjärjestön tiedossa. Kaikilla Vapepan jäsenjärjestöillä on oikeus nimetä edustansa 

jokaiseen maakuntatoimikuntaan.  

 

MENETTELYTAPA 

 

• Vapepa koordinaatio lähettää elokuussa nimeämispyynnön valtakunnallisille Vapepa- järjestöille 

muistutuksena maakuntatoimikuntien edustajien nimeämisistä. Nimeämispyynnössä on kuvattu 

Vapepan -verkosto ja sen hallinnollinen toimintapa.   

• Kukin järjestö toimittaa syksyn aikana omille alueellisille toimijoilleen pyynnön nimetä Vapepan 

maakunnallinen edustaja ja mahdollinen varaedustaja. 

• Alueellisen edustajan paikalle pyrkivät huolehtivat, että heistä menee tieto valtakunnalliselle 

järjestölle vahvistettavaksi.   

• Vapepan valtakunnallinen järjestö kokoaa listan maakunnallista edustajistaan ja toimittaa sen vuoden 

loppuun mennessä (tai kun edustajat vahvistettu) koordinaattorille sekä oman järjestön nimetyille 

maakuntatoimikuntien edustajille.  

• Tämä lista vahvistaa mandaatin edustaa jäsenjärjestöä.    

• Keskustoimikunta toteaa jäsenjärjestöjen maakuntaedustukset vuoden ensimmäisessä 

kokouksessaan.  

• Mikäli varajäsentä ei ole nimetty, voi nimetyn edustajan sijasta kokouksiin osallistua hänen 

valtuuttamansa sijainen. Valtuutuksen ei tarvitse olla muodollinen. 

• Valtakunnallinen järjestö voi nimetä maakuntatoimikuntiin puuttuvia jäseniä myös kesken 

kauden. 

• Muuten kukin  järjestö  toimii maakuntatoimikuntien edustajien nimeämisissä ja vahvistamisissa 

omien käytäntöjensä mukaan.  

 

SITOUTUMINEN 

 

• Maakuntatoimikunnissa toimivien nimettyjen edustajien tulee hyväksyä Vapepan arvot, jotka  

nojautuvat toimintaa ohjaaviin periaatteisiin. Niiden mukaan Vapepan toiminta on: Vapaaehtoista, 

pyyteetöntä,  koulututtavaa,  järjestäytynyttä ja viranomaisia tukevaa. 

• Nimetty jäsen toimii oman järjestön arvojen ja näkökumien edustajana osana Vapepa-verkostoa. 

• Maakuntatoimikuntien edustajien tehtävä on toimia alueellisen tiedon välittäjänä oman järjestön 

toimijoille valtakunnallisen tason ja toisaalta paikallistason suuntaan. 
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