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NUORISOTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2021 

 

Liiton nuorisotyötoimikunta kokoontuu vähintään 3 kertaa vuoden aikana, tarvittaessa 

useammin. Nuorisotyötoimikunnan tehtävänä on toimia asiantuntijaelimenä, joka yh-

dessä liiton hallituksen kanssa edistää ja kehittää palokuntanuorisotyötä liiton alueella. 

Toimikunnan jäsenet edustavat toiminta-alueita ja liiton hallitus vahvistaa toimikun-

nan kokoonpanon. 

 

Nuorisotyötoimikunta vaikuttaa omalta osaltaan liiton strategian toteutumiseen. Lisäk-

si nuorisotyötoimikunta panostaa omarahoituksen lisäämiseen miettimällä keinoja 

avustuksien ja yhteistyökumppanuuksien saamiseksi. 

 

Liiton nuorisotyöllä on vuoden aikana kevät- ja syyskokous, joissa käsitellään nuori-

sotyön toimintaohjeen määräämät asiat. Nuorisotyön suunnittelutyössä pyritään siir-

tymään kahden vuoden ennakointiin.  

 

Toimihenkilöt 

 Nuorisotyön koulutusta koordinoi nuorisotyötoimikunta. Lisäksi toimikunta nimeää 

tarvittaessa toimikunnan ulkopuolisia toimihenkilöitä.  

 

Nuorisotyötoimikunnan toiminnasta ja kokousten valmisteluista (ns. hallinnollinen 

tehtävä) vastaa nuorisotyötoimikunnan puheenjohtaja ja kokousten jälkitoimista vas-

taa sihteeri. 

 

Kilpailutoiminta 

Kilpailutoimintaa koordinoi kilpailupäällikkö yhdessä järjestävän alueen kanssa. Lii-

ton kilpailutoimintaan kuuluvat palobandy, Ilves-kilpailu, tietokilpailu ja liitinviesti 

sekä frisbeegolf -kilpailu.  

 

Vuonna 2021 kilpailut järjestetään seuraavasti 

Kilpailupäivä Tampere 

Palobandy  Hämeenlinna 

Frisbeegolf  Päijät-häme 

Veikon malja    

SM -tietokilpailu  

 

Liitinviesti järjestetään leiriorganisaation johdolla kesäleirillä.   

Lisäksi alueilla järjestetään omia kilpailuja ja aluekarsintoja. 

 

Leiritoiminta 

Perinteeksi muodostunut talvileiri järjestetään helmi-maaliskuun aikana sekä koulu-

tusleiri (kesäleiri) kesä-heinäkuussa, joiden suunnittelu aloitetaan jo vuoden 2019 ai-

kana kokoamalla toimialojen vastaavat kokoukseen suunnittelemaan leiriä leiripäälli-

kön kanssa.  
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Yhteistyötä muiden liittojen kanssa toteutetaan pienessä mittakaavassa lähettämällä 

nuorisotyön edustajia muiden liittojen leireille. 

 

Alueet järjestävät omia alueellisia leirejä ja muita tapahtumia omien suunnitelmiensa 

mukaisesti. 

 

Tiedotus  

 Tiedotusta hoidetaan nuorisotyön internet -sivujen kautta sekä sähköposteilla alueoh-

jaajien kautta osastoihin.  

 

Facebookissa on Hämeen Pelastusliiton palokuntanuoret -sivusto, jossa tiedotetaan 

ajankohtaisia asioita. Lisäksi nuorisotyöalueilla on omia Facebook-sivuja sekä ryhmiä. 

Lisäksi nuorisotyö näkyy liiton sähköisessä jäsenlehdessä (HPL -tiedote). 

 

 Vuoden aikana kehitetään nuorisotyön tiedotusta.  

 

Alueiden toiminta 

Hämeen Pelastusliiton nuorisotyö on jaettu viiteen toiminta-alueeseen, jotka ovat Hä-

meenlinna, Forssa-Toijala, Päijät-Häme, Tampere ja Ruovesi. Alueet suunnittelevat ja 

toteuttavat toimintoja itsenäisesti omien suunnitelmiensa mukaisesti ja raportoivat ta-

pahtumistaan liiton toimistolle ja nuorisotyötoimikunnalle annettujen ohjeiden mukai-

sesti. 

 

Liiton nuorisotyö tukee aluetoimintaa rahallisesti ns. toimintarahalla. Nuorisotyötoi-

mikunta pohtii vuoden aikana toimintarahan muuttamista enemmän toimintaa kannus-

tavammaksi yhteistyössä liiton hallituksen ja toimiston kanssa.  

 

Ohjaajakoulutus ja opintopäivät 

Liiton nuorisotyö järjestää ohjaajille suunnattuja koulutuksia osastojen koulutustarpeet 

huomioon ottaen. Vuoden aikana järjestetään nuoriso-osaston kouluttaja kurssi sekä 

nuoriso-osaston johtajakurssi. Lisäksi järjestetään kaikille ohjaajille avoimia opinto-

päiviä.  

 

Vaikutusmahdollisuudet ja kentän aktivointi 

Jäsenyhdistyksien nuoriso-osastot osallistuvat toimintaan mahdollisuuksiensa mukai-

sesti. Nuorisotyötoimikunta panostaa kentän aktivoimiseen, nuorten omien vaikutus-

mahdollisuuksien lisäämiseen sekä miettii keinoja erityisesti yli 15-vuotiaiden nuorten 

sitouttamiseen toimintaan. 

 

Edustaminen 

 Liiton nuorisotyötä edustaa pääasiassa nuorisotyötoimikunnan puheenjohtaja. Puheen-

johtajan ollessa estynyt nuorisotyön edustaja valitaan tapauskohtaisesti. 

 

 

Muistamiset  

Nuorisotyö muistaa juhlivia tai ansioituneita pöytästandaarilla tai muulla sopivalla 

muistoesineellä vuoden aikana noudattaen pelastusliiton yleistä muistamisohjetta.  


