
        



Tämän uutiskirjeen aiheita: 

• nuorisotyötoimikunnan tarkoitus ja tehtävät 

• toimikunnan jäsenten ja toimenkuvan esittely 

• tavoitteiden läpikäynti ja avaaminen 

• leiristä pari sanaa 

• tulevat tapahtumat -> mistä löydät viimeiset tiedot 

• anna palautetta tai ehdota toimintaa! 

 

Toimikunnan tarkoitus 

Uudenmaan pelastusliiton nuorisotyötoimikunta, NTTK, kehittää ja ohjaa liiton nuorisotyötä hallituksen hyväksymien tavoitteiden ja resurssien mukaisesti. 

NTTK  

- suunnittelee ja toteuttaa osaltaan liiton nuorisotyötä ja sitä koskevaa tiedotus-, valistus-, koulutus-, kilpailu- ja muuta toiminta 

- toimii liiton toiminta-alueiden nuorisotyötoimikuntien yhdyselimenä sekä tekee yhteistyötä muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen ja yhteisöjen 

kanssa 

- tukee liiton jäsenyhdistysten nuoriso-osastojen toimintaa 

- edistää ja kehittää liiton nuorisotyön kansainvälistä toimintaa 

Toisin sanoen järjestää palokuntanuorille kilpailuja, leirejä ja muuta toimintaa. Ohjaajille puolestaan järjestetään opintopäiviä sekä koulutusta ja lisäksi tukee 

nuoriso-osastoja heidän toiminnassaan. 

 

Keitä toimikuntaan kuuluu? 

NTTK muodostuu puheenjohtajasta, nuorisotyönohjaajasta, koulutusohjaajasta ja sihteeristä sekä toiminta-alueiden valitsemista edustajista ja heidän 

varaedustajistaan. Lisäksi olemme valinneet kansainvälisyysvastaavan ja hänelle varahenkilön. 

 

 

 



 

Mitä toimikunnan jäsenten tehtäviin kuuluu? 

Nuorisotyötoimikunnan puheenjohtaja 

 

Toimikunnan nuorisotyönohjaaja johtaa nuorisotyötoimikunnan toimintaa apunaan varapuheenjohtaja. Hän johtaa, aikatauluttaa, kehittää ja valvoo 

toimikunnan työskentelyä taloudelliset näkökulmat huomioiden. Toimii yhteyshenkilönä UPL:n liittotason, toimiston väen ja nuorisotyötoimikunnan välillä 

sekä kuuntelee herkällä korvalla "kentän" eli nuorisotyön toiveita ja tarpeita palokunnista. Luo toimikunnassa sellaisen ilmapiirin, että kaikilla 

luottamushenkilöillä on mahdollisuus toimia ja toteuttaa oman alueensa nuorisotyötä. Osallistuu UPL:n hallituksen työskentelyyn hallituksen jäsenenä ja 

vastaa toimikunnan toiminnasta hallitukselle. Edustaa nuorisotyötä alan tapahtumissa ja keskusteluissa yhdessä toimikunnan nuorisotyöohjaajan kanssa. 

 

Nuorisotyönohjaaja 

 

Toimikunnan nuorisotyönohjaaja vastaa palokuntanuorten kilpailutoiminnasta, kilpailusäännöistä ja tapahtumien järjestämisestä. Nuorisotyönohjaajan 

vastuulla on toimintojen kehittäminen sekä hyvän kilpailu- ja tapahtumakulttuurin ylläpitäminen. Nuorisotyönohjaaja toimii toimikunnan 

varapuheenjohtajana avustaen varsinaista puheenjohtajaa. Hänen pyritään valitsemaan myös UPL:n hallituksen varajäseneksi. 

 

Toimikunnan sihteeri 

 

Osallistuu aktiivisesti toimikunnan työskentelyyn ja toimii kokouksissa sihteerinä. Hän tuottaa pöytäkirjat, muistiot ja suunnitelmat kirjalliseen muotoon ja 

pitää huolen TO DO -listan tekemisestä ja toteuttamisesta sekä avustaa toimikuntaa kaikessa tekemisessä. Sihteeri on toimikunnan täysimääräinen jäsen. 

 

Koulutusohjaaja 

 

Koulutusohjaajan vastuulla on muun muassa palokuntanuorten kouluttajakurssin sekä palokuntanuorten osaston johtajakurssin järjestäminen vuosittain. 

Lisäksi koulutusohjaaja vastaa niin palokuntanuorten kuin palokuntanuorten kouluttajien toiminnan kehittämisestä ja koulutuksen laadun ylläpitämisestä. 

 

KV-vastaava ja hänen varahenkilönsä 

 

KV eli kansainvälisyys vastaava vastaa nimikkeen mukaisesti UPL:n nuorisotyötoimikunnan kansainvälisestä toiminnasta. Hän toimii yhdyshenkilönä 

toimikunnan kansainvälisissä asioissa ja kehittää KV toimintaa niin liiton kuin valtakunnallisellakin tasolla. 

 

 

 



Alueiden edustajat  

 

Toiminta-alueita on kuusi; Keski-Uusimaa, Itä-Uusimaa, Länsi-Uusimaa, Vantaa, Espoo ja Helsinki 

 

Alueiden edustajat eli alueiden nuorisotyönohjaajat edustavat omaa aluettaan ja alueensa nuoriso-osastoja. He keräävät palautetta sekä kehitysehdotuksia 

ja tuovat niitä toimikuntaan. 

 

Keitä toimikunnassa on vuonna 2021? 

Toimikunnan jäseniä on 18, joten esittelemme jäsenet kahdessa tai kolmessa osassa, täysin sattumanvaraisessa järjestyksessä.  

 

 

 

Kuka olet? Olen Antti Mutikainen, Jokelan VPK:sta 

 

Mikä on toimenkuvasi toimikunnassa? Toimin toimikunnan puheenjohtajana. Olen 

toiminut myös 2 vuotta alueen nuorisotyönohjaajana ja 4 vuotta liiton 

nuorisotyönohjaajana. 

 

Milloin olet liittynyt palokuntaan? Liityin Jokelan VPK:hon vuonna 1995 

 

Mitä teet omassa palokunnassasi? Nykyään olen palokunnan päällikkö. Olen toiminut 

myös 7 vuotta nuoriso-osaston johtaja ja kuulun palokunnan hallitukseen. 

 

Muutama sana itsestäsi? Liityin palokuntaan äitini pakottamana ja itku kurkussa olin 

sitä mieltä, että en mene edes kokeilemaan. Parasta vuosien varrella on ollut 

mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin ja nykyään, minne tahansa 

palokuntatapahtumaan menee, niin tuttuja löytyy. Siviiliammatiltani toimin 

työmaapäällikkönä maanrakennuksen parissa. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

Kuka olet? Olen Miska Weckman, 40 v, siviili ammatiltani autonkuljettaja 

 

Mikä on toimenkuvasi toimikunnassa? Olen Keski-Uudenmaan alueen vara edustajana. 

 

Milloin olet liittynyt palokuntaan? Palokunta uraa on takana kymmenen vuotta, kun liityin toimintaan mukaan 

keväällä 2011. 

 

Mitä teet omassa palokunnassasi? Omassa palokunnassani, Järvenpään VPP:ssä, toimin hälytys osastossa, sekä 

olen Nuoriso-osaston johtaja ja hallituksen jäsen. Lisäksi olen Järvenpään edustaja Sopimus Palokuntien 

Neuvottelukunnassa ja varapuheen johtajana Kupen Nuorisotyötoimikunnassa. 

 

Muutama sana itsestäsi? Caravaanarointi ja lava tanssit! 

 

Kuka olet? Olen Anne Vaittinen ja asun Vihdin Nummelassa 

 

Mikä on toimenkuvasi toimikunnassa? Toimin Läntisen alueen nuorisotyönohjaajana 

 

Milloin olet liittynyt palokuntaan? Nykyinen koti palokunta on Nummelan VPK. Alunperin olen 

liittynyt Virkkalan VPK:n nuoriso-osastoon vuonna 1988, muutaman vuoden olin myös Lohjan 

Palokunta Ry:n nuoriso-osastossa. 

 

Mitä teet omassa palokunnassasi? Nummelan VPK:ssa toimin naisosaston johtajana. Lisäksi olen 

ollut mukana naisten CTIF joukkueessa. Virkkalan VPK:ssa olen toiminut varhaisnuoriso-osaston 

johtajana sekä nuoriso-osaston johtajana 

 

Muutama sana itsestäsi? Nuorisotyö on aina ollut lähellä sydäntä. Lisäksi toimin Länsi-Uudenmaan 

pelastusyhdistyksen puheenjohtajana. 



                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                            

Kuka olet? Kristian Hassel, Vantaalta 

 

Mikä on toimenkuvasi toimikunnassa? Koulutusohjaaja. Tehtävässäni olen ollut vuoden 2019 alusta, ja toinen 

kaksivuotistoimikauteni päättyy vuoden 2022 lopussa. Olen pelastusliiton nuorisotyötoimikunnan jäsen. Tehtävänäni on vastata 

yhdessä toimikunnan kanssa nuorisotyön koulutustapahtumien valmisteluista ja toteuttamisesta sekä toimin kurssinjohtajana 

nuorisotyön ohjaajakursseilla (kouluttaja- ja johtajakurssit). Olen myös liiton nuorisotyönohjaajan sijainen. 

 

Milloin olet liittynyt palokuntaan? Aloitin palokuntaharrastukseni 11-vuotiaana vuoden 1988 syksyllä liittymällä Asolan VPK:n 

nuoriso-osastoon mutta kuulun nykyään Vaaralan VPK:hon 

 

Mitä teet omassa palokunnassasi? Olen vuosien varrella ollut nuoriso-osaston johtajana ja varajohtajana, palokunnan 

koulutuspäällikkönä, 1. ja 2. varapäällikkönä sekä hallituksen sihteerinä. Olen toiminut myös Vantaan alueen 

nuorisotyönohjaajana ja UPL:n nuorisotyötoimikunnan sihteerinä. Palokuntakoulutukseltani olen sopimuspalokunnan päällikkö. 

Nykyisessä palokunnassani, Vaaralan VPK:ssa, en ole halunnut vastuutehtäviin, joten olen hälytysosaston jäsen ja nuoriso-osaston 

kouluttaja. 

 

Kuka olet? Olen Tero Kuitunen ja olen paljasjalkainen Vantaalainen Vaaralan VPK:sta. 

Mikä on toimenkuvasi toimikunnassa? Olen toiminut UPL:n nuorisotyönohjaajana vuodesta 2019 lähtien. 

Tarkemman kuvauksen toimenkuvastani näet tuolta ylempää. 

 

Milloin olet liittynyt palokuntaan? Vuonna 1997 

 

Mitä teet omassa palokunnassasi? Toimin tällä hetkellä hälytysosastossa yksikönjohtajana, nuoriso-osaston 

varajohtajana sekä olen myös palokuntamme hallituksen jäsen. 

 

Muutama sana itsestäsi? Päivätyössäni olen hyvin tiiviisti tekemisissä kiinteistöjen turvallisuuden kanssa, joten 

voisin melkeinpä sanoa, että harrastuksesta tuli minulle työ, josta nautin joka päivä.        

 



 

 

 

 

 

Kuka olet? Oon Katariina Niemelä Jokelan VPK:sta. Tällä hetkellä opiskelen sairaanhoitajaksi 

ammattikorkeakoulussa Hyvinkäällä. 

 

Mikä on toimenkuvasi toimikunnassa? Aloitin nyt tämän vuoden alusta Keski-Uudenmaan nuorisotyön 

alueohjaajana. Toimenkuvanani on edustaa, tuoda esille alueemme ajatuksia ja mielipiteitä, toteuttaa 

palokuntanuorisotyötä sekä vaikuttaa palokuntanuorisotyön kehittymiseen. 

 

Milloin olet liittynyt palokuntaan? Olen aloittanut palokunnan vuonna 2008 nuoriso-osastossa Espoon VPK:ssa. 

 

Mitä teet omassa palokunnassasi? Nykyään toimin Jokelan VPK:ssa nuoriso-osaston kouluttajana ja 

hälytysosaston jäsenenä. 

 

Muutama sana itsestäsi? Tykkään todella paljon olla aktiivisesti mukana palokuntanuorten tapahtumissa ja 

minut voi niistä hyvin usein bongata! Ehdottomasti parhaimmat tapahtumat on minun mielestäni leirit ja 24H-

harjoitukset. 

 

Kuka olet? Olen Antti Aitta, Leppävaaran VPK:sta 

 

Mikä on toimenkuvasi toimikunnassa? Toimin nuorisotyötoimikunnan sihteerinä. Sihteerinä laadin 

toimikunnan kokousten pöytäkirjat, sekä avustan muutoin toimikunnassa. 

 

Milloin olet liittynyt palokuntaan? Olen ollut palokuntatoiminnassa mukana palokuntanuoresta lähtien ja 

olen liittynyt palokuntaan syksyllä 1999. 

 

Mitä teet omassa palokunnassasi? Palokunnassamme olen toiminut vuosia nuoriso-osaston parissa, ja 

nykyään toimin hälytysosaston koulutuspäällikkönä sekä hallituksen jäsenenä. 

 

Muutama sana itsestäsi? Palokuntatoiminnassa, niin palokuntanuorten kun hälytysosastonkin kanssa, 

koulutus ja uusien asioiden oppiminen on lähellä sydäntäni. 

 



Mistä toimikunnan jäsenten yhteistiedot löytyvät? 

Toimikunnan jäsenten yhteystiedot löytyvät https://www.upl.fi/nuorisotyo/nuorisotyotoimikunta 

Tavoitteet vuodelle 2021 muun toiminnan lisäksi 

Toimikunta on päättänyt vuodelle 2021 kolme tavoitetta, joihin kiinnitämme erityistä huomiota: 

 

1. Alueiden nuorisotyöntekijöiden ääni paremmin kuuluviin. 

Nuorisotyötoimikunnan toimihenkilöt jalkautuvat alueiden nuoristyötoimikuntien kokouksiin ja kertoa tulevista tapahtumista sekä kilpailuista. 

Suurimpana tavoitteena on saada kokouksissa alueiden nuorisotyöntekijöiden ääni kuuluviin ja uusia ideoita toimintaan.  

Tavoitteena on osallistua vähintään puoliin kokouksista ja tavoitteen toteutumista seurataan nuorisotyötoimikunnan kokouksissa. Uudet 

toteutettavat ideat kirjataan ylös ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. 

 

2. Uutiskirje alueiden nuoriso-osastoihin 

Nuorisotyötoimikunta julkaisee vuonna 2021 neljä uutiskirjettä, 3 kuukauden välein. Uutiskirjeessä kerrotaan nuorisotyötoimikunnan 

kuulumisia, uutisia, tietoa tulevista tapahtumista, toimihenkilöistä ja heidän tehtävistään jne jne… 

Tavoitteena on saada nuorisotyötoimikunnan ääni paremmin kuuluviin. 

 

3. Palautteiden kerääminen tapahtumista 

Vuonna 2021 järjestettävistä tapahtumista täytyy kerätä palautetta entistä ahkerammin. Kartoitamme myös erilaisia tapoja palautteen 

keräämiseen. Tavoitteena saada tietää, että teemmekö me niitä asioita, joita jäsenistö haluaa. 

Tavoitteena on kerätä palautetta jokaisesta järjestetystä tapahtumasta. 

PALOSAURUS 2021 

Heinäkuussa on tarkoitus järjestää Palokuntanuorten koulutusleiri Palosaurus-2021 Padasjoella. 

Leirin valmistelut ovat normaalisti käynnissä kuten aiempinakin vuosina, ainoastaan sillä erotuksella, että olemme varautuneet alusta alkaen siihen 

tilanteeseen, että leiriä ei päästäisi järjestämään tänäkään vuonna.  Nyt voimme vaan toivoa, että tämä vallitseva tautitilanne alkaisi helpottamaan 

lähikuukausina. Lopullinen päätös leirin mahdollisesta peruuntumisesta ilmoitetaan touko- kesäkuun vaihteessa. 

Perinteisiä keväällä järjestettäviä tapahtumia on jouduttu siirtämään ensi syksylle mm. Rescue Race, Veikon Malja 

Liikuntakalustokilpailun osalta ei ole tehty muutoksia, joten näillä näkymin se päästään kilpailemaan suunnitellusti 8.5.2021 

https://www.upl.fi/nuorisotyo/nuorisotyotoimikunta


Mistä löytyvät NTTK:n järjestämät tapahtumat? 

Suunnitellut tapahtumat löytyvät  https://www.upl.fi/nuorisotyo/tapahtumakalenteri 

Kutsut tapahtumiin lähetetään palokuntiin hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. 

Mistä saa tietoa tapahtumista? 

Nuorisotyötoimikunnan tiedottaminen tapahtuu pääasiassa sähköpostin välityksellä ja erilaisissa sosiaalisen median kanavissa. Liitto on uudistamassa 

viestintästrategiaansa kevään aikana ja sitä myötä viestintä saattaa muuttua hieman tunnistettavammaksi. 

Jos haluat liittyä nuorisotyön sähköpostijakelulistalle, klikkaa -> https://www.upl.fi/lomake.html?id=37292 

 

Onko sinulla kehitysehdotuksia tai haluat muuten antaa palautetta? 

Jos sinulla on kehitysehdotuksia tai palautetta nuorisotoiminnasta, niin otathan yhteyttä kehen tahansa toimikunnan jäseneen. Kehitysidea voi olla joko 

valmis idea tai vielä raakile, jalostamme ideaa toimikunnassa ja toteutamme sen, jos se on mahdollista.                                                                                                

     

 
 

                                                                       
 
 
 
Leirin sosiaaliset mediat: 

Facebook: https://www.facebook.com/Palosaurus ja Instagram: https://www.instagram.com/palosaurus2021/                                                                      

Terveisin, UPL NTTK 

https://www.upl.fi/nuorisotyo/tapahtumakalenteri
https://www.upl.fi/lomake.html?id=37292
https://www.facebook.com/Palosaurus
https://www.instagram.com/palosaurus2021/

