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1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Uudenmaan Pelastusliitto ry on perustettu vuonna 1952 (rekisteröity 1954). Liiton tarkoituksena on toimia jäseninään olevien alueyhdistysten, kuntien, palokuntien, yhteisöjen ja yritysten
sekä muiden jäsentensä kattojärjestönä palo- ja pelastustoimen, pelastuspalvelun, väestönsuojelun sekä turvallisuusalan kehittämisessä ja kouluttamisessa. Liiton jäsenet löytyvät ajantasaisena liiton kotisivuilta.
Vuonna 2022 liitto juhliin 70-vuotis taivaltaan. Juhlavuosi näkyy liiton toiminnoissa juhlavuosimerkillä ja tuotteilla. Liiton ja sen jäsenyhdistysten toimintaa tuodaan vahvasti läpi vuoden
esille niin tapahtumissa kuin sähköisten ja kirjallisten esitteiden muodossa. Juhlavuosi huipentuu liiton 70-vuotisjuhlaan.

Uudenmaan Pelastusliitto solmii vuosittain yhteistyösopimuksen Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitosten kanssa. Pelastuslain 42§ mukaan pelastuslaitoksen tulee toimia yhteistyössä mm. alueella olevien yhteisöjen kanssa tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja
turvallisuuden ylläpitämiseksi. Uudenmaan Pelastusliitto on jäsenenä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä. Pelastustoimenjärjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023, ja vuonna 2022 valmistaudutaan muutokseen. Muutokseen valmistumisen myötä
myös Pelastuslakia tullaan uudistamaan vuonna 2022.

1.1 Toiminta
Uudenmaan Pelastusliiton toimintaa ohjaa hallitus.
Hallitukseen kuuluu kolmevuotiskausittain valittu puheenjohtaja sekä kolmivuotiskausille valitut 9 jäsentä.
Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous ja syyskokous. Hallituksen apuna toimii työvaliokunta sekä useita toiminnan kehittämiseen tähtääviä
toimikuntia. Järjestötoimikunnan alaisuudessa toimii
nais- ja veteraanijaos. Hallitus nimittää vuosittain tarpeellisen määrän muita toimi- ja valiokuntia.

Uudenmaan Pelastusliitossa työskentelee neljä päätoimista työntekijää. Tämän lisäksi liitolle on palkattu
yksi projektityöntekijä. Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö on liiton tärkein voimavara. Uudenmaan Pelastusliiton toimisto sijaitsee Vantaalla,
Vapaalantie 2:ssa. Rakennuksen kellaritiloista on liitolle vuokrattuna yksi kellari- ja väestönsuojatila, joka
mahdollistaa niin leiri- kuin muun materiaalin varastoinnin sekä väestönsuoja-harjoitusten järjestämisen.
Lisäksi Uudenmaan Pelastusliitto omistaa talliosakkeen Vantaan Jokiniemessä. Tämä toimii varastona
mm. liiton omistamille peräkärryille.

Uudenmaan Pelastusliitto toimii Pelastuslain tavoitteiden saavuttammiseksi toteuttamalla turvallisuusviestintää sekä tukemalla paikallisten sopimuspalokuntien järjestötoimintaa ja järjestämällä palokuntakoulutusta sekä varmistamalla sopimuspalokuntien jatkuvuutta tukemalla palokuntien nuorisotyötä
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Vuonna 2022 Uudenmaan Pelastusliitolle viestintäsuunnitelma otetaan käyttöön.

Vuonna 2022 liitto täyttää 70
vuotta. Juhlavuonna liiton näkyvyyttä kehitettään voimakkaasti.

Vuonna 2020 ja 2021 saatujen hyvien kokemusten perusteella etätyö mahdollisuutta jatketaan vuonna
2022. Jokaisella työntekijällä on ohjeet toimivan etätyöpisteen käyttöön sekä mahdollisuus tehdä vähintään puolet työstää etätyönä. Vuonna 2020 ja 2021
etäkokouksista ja kokouksista saatiin jo hyviä kokemuksia, kokouksia ja koulutuksia järjestetään vuonna
2022 soveltuvin osin etänä.

1.3. Talous
Uudenmaan Pelastusliiton talouden kulmakivet ovat
vakaat. Uudenmaan Pelastusliiton toiminnan tärkeimmät rahoituskanavat ovat tiivis yhteistyö pelastuslaitosten kanssa sekä erilaisten avustusten avulla toteutettu toiminta. Lisäksi varoja kerätään jäsenmaksuin,
koulutuksin ja varustemyynnin avulla.

Uudenmaan Pelastusliitto tekee tiivistä yhteistyötä muiden pelastusalantoimijoiden
kanssa. Yhteistyötä kehitetään edelleen, muun muassa koulutustoiminnan sekä
webinaaritoiminnan yhtenäistämiseksi.
Vuonna 2021 liiton strategiaa päivitettiin vuosille
2021–2023. Liiton toiminnassa huomioidaan kaikilla
osa-alueilla strategiassa valikoidut painopisteet.
Näitä ovat jäsenistön kouluttaminen, kansalaisten
kouluttaminen, palokuntatoiminnan markkinointi, järjestötoiminnan tukeminen sekä yhteistyö pelastustoimijoiden kanssa.

Palosuojelurahaston ja Sosiaali- ja terveysjärjestön
yleisavustukset ovat aikaisemmin toteutettu Suomen
Pelastusalan Keskusjärjestön koordinoimana. Vuonna
2022 nämä avustukset haetaan suoraan rahastolta
tai avustavalta järjestöltä. Valtion avustusjärjestöt
yhtenäistävät toimintaansa ja hakijan tuleekin sanoittaa entistä tarkemmin toimintansa tavoitteita ja yhteiskunnallista merkitystä, samoin toiminnan tavoitteiden saavuttamista tullaan mittaaman tarkemmin.
Sosiaali- ja terveysjärjestöltä liitolla ei ole mahdollista
saada uutena hakija yleisavusta vuoden 2022 toiminnalle. Avustusrahamäärässä tapahtuu muutoksia ja
toimintoja tullaan sopeuttamaan tarpeen mukaan.
Vuonna 2022 selvitetään muita rahoitus- ja yhteistyömahdollisuuksia.
Uudenmaan Pelastusliiton taloudessa tulee näkymään vuonna 2022 Suurleirin 2022 talous. Helsingin
Pelastusliiton ja Finlands Svenska Brand- och
Räddningsfördun kanssa yhteistyössä toteutettava
Suurleiri 2022 -projekti toimii Uudenmaan Pelastusliiton toimialana. Näin projektiin liittyvät toiminnot, henkilökulut ja avustustuotot näkyvät liiton talousarviossa.

1.2. Viestintä
Uudenmaan Pelastusliitolle tehtiin viestintäsuunnitelma 2021–2023 vuoden 2021 aikana. Liiton uutta ilmettä tuodaan esiin mm. uuden liiton tunnisteen, liikemerkin avulla. Viestintäsuunnitelman mukaisesti liitto
viestii useaa viestintäkanavaa käyttäen. Pysyvä informaatio löytyy liiton kotisivuilta. Liiton kotisivut uusitaan alkuvuodesta 2022 osana juhlavuoden näkyvyyden kehittämistä. Samalla liiton kotisivuja kehitetään
paremmin käyttäjiä palvelevaksi. Syksyllä 2021 perustettuun verkossa sijaitsevaan mediapankkiin rakennetaan liiton toiminnoille laajaa ja monipuolista kuvasekä videopankkia viestinnän tueksi.

Vuonna 2022 Uudenmaan Pelastusliiton toimintaa tullaan arvioimaan ja raportoimaan valtionavustustoiminnan uuden vaatimuksen mukaisesti.

Liitto ottaa käyttöön uuden sähköpostityökalun jäsenistön viestinnän kehittämiseksi ja yksittäisten palokuntalaisten tavoittamisen parantamiseksi. Liitto
käyttää eri sidosryhmille kohdennetussa viestinnässä
Facebook, Instagram, LinkedIn sekä Twitter -viestikanavia. Toiminnoista ja tapahtumista viestitään
myös sidosryhmien viestikanavien kautta.
Viestinnän tueksi on syksyllä 2021 kirjattu viestinnän
vuosikello. Vuosikelloon on kirjattu viestin tavoitteet ja
mittarit sekä vastuuhenkilöt.
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parannetaan liiton talouden ennustettavuutta.
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2. JÄRJESTÖTOIMINTA
Pelastuslain 39§ mukaan sopimuspalokunnan henkilöstöön kuuluvan pelastustoimintaan osallistuvan henkilön tulee ylläpitää tehtäviensä edellyttämiä perustaitoja ja kuntoa. Pelastuslain
52§ mukaan pelastustoimen viranomaisten tulee mahdollisuuksien mukaan edistää pelastustoimen tehtävissä käytettävien vapaaehtoisten organisaatioiden toimintaedellytyksiä. Uudenmaan Pelastusliitto toteuttaa osaltaan näitä tavoitteita tukemalla monipuolisesti sekä sopimuspalokuntia että alueellisia pelastusyhdistyksiä.

2.1. Toiminta
Uudenmaan Pelastusliitto kehittää sopimuspalokuntien jäsenistöä palvelevia toimintoja. Uudenmaan Pelastusliitto tukee sopimuspalokuntien jatkuvuutta kehittämällä nuorisotoimintaa, liitto edistää tasa-arvoa
kehittämällä naistyötä ja huomioi hiljaisen tiedon pysyvyyttä veteraanitoimintaa ylläpitämällä.
Liiton toimintaan kuuluu vahvasti vuorovaikutus alueen
palokuntien kanssa, olemalla yhteydessä ja kuuntelemalla jäsenistön toiveita mm. materiaalien ja koulutusten osalta. Liiton tavoitteena on vuodelle 2022
saada palokuntia käyttämään HAKA-järjestelmää tehokkaammin, jolloin palokunnat voivat myös seurata
paremmin omaa toimintaansa.
Uudenmaan Pelastusliiton kautta voivat kaikki Suomen sopimuspalokunnissa toimivat tilata pelastustoimen virkapukua. Uudenmaan Pelastusliitto on neuvotellut sopimuspalokuntien toimintaan ja hallitustyöskentelyyn soveltuvan vakuutuksen.

2.2. Nuorisotyötoimikunta

Uudenmaan Pelastusliitto tukee alueellista toimintaa
rahallisin avustuksen. Vuodelle 2022 avustus on avoimesti haettavissa ja avustuksen käytön vaikututtavuutta raportoidaan laajemmin.
Toimintasuunnitelma 2022
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ovat mm. jalkautuminen palokuntiin ja nuorten alueellisiin kokouksiin sekä viestinnän parantaminen entuudestaan. Yhteisöllisyyttä halutaan lisätä yhdessä tekemisen kautta, joten yhtenä painopisteenä on kehittää sekä liiton leirejä että alueellisia leirejä, sekä lisätä
koulutuksia.

tekevä toimielin, joka suunnittelee ja järjestää kilpailuja, tapahtumia, leirejä ja koulutusta liiton toimintaalueen jäsenpalokuntiin. Lisäksi toimikunta pitää
yhteyttä muihin vastaaviin alalla toimiviin järjestöihin
ja tahoihin.
Nuorisotyötoimikunta järjestää
vuonna 2022 nuoriso-osastojen
kouluttajille ja -johtajille 2 koulutusta, useita kilpailuja, talvileirin
nuorille sekä kouluttajille erikseen
kevätleirin.

Nuorisotyötoimikunnan tärkein tavoite vuodelle 2022 on palauttaa
alueen palokuntanuorten toiminta
ja osallistujamäärät sille tasolle,
kuin ne olivat vuonna 2019 ennen
koronapandemiaa. Tavoitteena on
myös kehittää leirillä käytettävää
kalustoa entistä ketterämmäksi ja
tarkoituksenmukaisemmaksi.

Vuodelle 2022 nuorisotyötoimikunta haluaa lisätä liiton tunnettavuutta, sekä lisätä myös yhdessä tekemisen kulttuuria alueella. Painopisteitä vuodelle 2022

2.3. Järjestötoimikunta
Järjestötyötoimikunnan alaisuudessa toimivat nais- ja
veteraanijaos. Järjestötoimikunnan tarkoituksena on
tuoda järjestötoiminnan tekijöitä yhteen palokuntayhdistyksissä, ja saada lisättyä aitoa yhteistyötä, ymmärrystä ja ideoita, mitä kaikkea palokunnissa järjestötoiminnassa voisi tehdä. Järjestötoimikunnan tärkein tavoite on tukea palokuntia niin, että kaikille olisi
mielekästä tekemistä palokunnissa, osastosta riippumatta. Tavoitteena on myös saada palokuntiin lisää
aktiivisia jäseniä.

Kuvat: Sari Tuuri-Salonen
Veteraanijaoksen tavoitteena vuonna 2022 on kartoittaa toiminnan tarpeita paikallisesti, että alueellisesti. Tavoitteena on saada veteraanijaoksen toimintaan mukaan uusia tekijöitä sekä toiminnan kehittämiseksi kuulla laajasti alueen veteraanien näkemyksiä.
Veteraanijaoksen viestintää parannetaan, ja veteraanien roolia palokunnissa tuodaan esille entistä tärkeämpänä. Veteraaneille järjestetään tapaamisia sekä
tapahtumia, joissa Uudenmaan eri alueiden veteraanit
pääsevät tapaamaan toisiaan.

Vuodelle 2022 naistyön tavoitteena on saada innostettua lisää naisia palokunnista alueelliseen liiton toimintaan mukaan. Naistyön viestintää kehitetään edelleen vuonna 2022. Naistyölle rakennetaan koulutuksia,
jotka tukevat naisen roolia palokunnissa sekä edesauttavat tasa-arvon toteutumisessa. Naisten roolia
palokunnissa vahvistetaan erilaisin koulutuksin vuonna
2022, koulutusten pääpaino tulee olemaan erilaisissa
käytännön ensiapukoulutuksissa. Turvallisuusviestinnän koulutuksia jatketaan, sekä tuetaan naisten osallistumista palokuntien viestintään.

Veteraanijaoksen tärkein tavoite
vuodelle 2022 on yhdistää palokuntaveteraaneja Uudenmaan alueella.
Tavoitteena on myös järjestää palokuntaveteraaneille enemmän erilaisia tapahtumia, joita vuodelle
2022 on suunnitteilla 3–4.

Naisjaoksen tärkein tavoite vuodelle 2022 on saada uusia toimijoita
mukaan liiton alueelliseen toimintaan. Tavoitteena on innostaa alueen naisia osallistumaan liiton naisjaoksen suunnittelemiin ja järjestämiin koulutuksiin. Koulutuksia suunnitelmissa on 4–5 vuodelle 2022.

Toimintasuunnitelma 2022
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Kuva: Jukka Ekholm

3. PALOKUNTAKOULUTUS
Pelastuslain 56§ ja 57§ mukaan sopimuspalokunnan hälytysosastoon kuuluvalta henkilöltä
vaaditaan Pelastusopiston opetussuunnitelman mukainen koulutus, jonka saamisesta pelastuslaitoksen tulee huolehtia. Uudenmaan Pelastusliitto organisoi ja toteuttaa näitä koulutuksia
pelastuslaitosten kanssa tehtyjen yhteistyösopimuksien puitteissa. Toiminnan tavoitteena on
turvata riittävä määrä osaavaa henkilöstöä sopimuspalokuntien hälytysosastoihin.

3.1. Toiminta

Koulutusuudistus jatkuu Pelastusopistolla. Uudenmaan
alueella siirrytään vuoden 2022 aikana toteuttamaan
uuden mallisia kursseja, niiltä osin kuin Pelastusopisto
on kurssikokonaisuuksia julkaisut. Tämän saavuttamiseksi tulee kaikkien liiton kurssijohtajien käydä uusi
vaadittava vastaavan kouluttajan koulutus. Kouluttajarekrytointi on käynnistetty pelastuslaitosten kanssa,
jotta varmistamme koulutusten jatkuvuuden.

Hälytysosastojen koulutuksesta ja osaamisesta vastaavat pelastuslaitokset. Alueemme laitokset ovat
tehneet Uudenmaan Pelastusliiton kanssa sopimukset
tarjota koulutuksia vuosittaisten suunnitelmien pohjalta. Kouluttajina toimivat pääosin pelastuslaitosten
henkilökuntaan kuuluvat kouluttajat. Koulutustoimikunta ohjaa koulutusten toteuttamista. Toimikunnan
muodostavat Uudenmaan Pelastusliiton palokuntakoulutuksen koulutuspäällikkö sekä pelastuslaitosten
että palokuntien edustajat.

Toimintasuunnitelma 2022
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Epidemiatilanne on näillä näkymin helpottumassa ja
koulutukset pyritään järjestämään lähiopetuksena.
Etäopetuksena toteuttaminen pidetään kuitenkin
mahdollisena jatkossakin, joten kouluttajien etäopetustaitojen kehittämistä jatketaan.

Tavoitteena on vuonna 2022 toteuttaa 48 kurssia, joista 2 alueellisen tarpeen mukaista uutta kurssia.

Pelastusopiston kehittämisverkoston työ jatkuu. Uudenmaan Pelastusliiton koulutuspäällikkö edustaa
edelleen pelastusliittoja työryhmässä. Yhteistyötä on
tiivistetty eri tahojen kanssa. UPL/HELPE/FSB/laitokset yhteistyö perustettiin jo vuoden 2020 lopussa. Tavoitteena on sopia yhteisistä toimintatavoista koulutusten järjestämiseen ja koulutuksen hakuprosesseihin
liittyen alueellamme. Koulutustoimikunta kokoontuu
tavallista useammin johtuen uudistukseen liittyvistä
asioista. Koulutuksen järjestäjien kanssa verkostoitumista jatketaan ja keskustellaan eri alueiden haasteista. Tavoitteena on löytää parhaat käytännöt koulutusten järjestämiseen niissä asioissa, mihin pelastusopisto ei uudistuksessa ota kantaa.

Uusina koulutuksina täydennyskoulutuksiin on ensi
vuonna tulossa Vauriopuu 2 kurssi ja väyläviraston
kanssa yhteistyössä järjestettävä Rautateiden hätämaadoituskurssi.

3.3. Muu koulutus
Pelastuslaitokset toteuttavat sekä omia koulutuksia
että palokuntien harjoituksia ja seminaareja Uudenmaan Pelastusliiton kautta ja avustuksella. Lisäksi toteutamme palokuntakoulutukseen liittyviä webinaareja 2 kappaletta mahdollisesti kiipeilyseuran ja lentopelastusseuran kanssa yhteistyössä.

3.2. Palokuntien
hälytysosastojen
koulutus

Kuva: Juha Virolainen

Hälytysosastojen koulutus koostuu peruskoulutuksesta sekä täydennyskoulutuksista. Vuosittain peruskoulutuksia tarjotaan suunnitelmien mukaan n. 25 kpl
ja täydennyskursseja n. 15 kpl. Peruskoulutukset toteutetaan ensisijaisesti, jotta hälytysosastot pysyvät toimintavalmiudessa. Täydennyskoulutuksia tarjotaan
tarpeen mukaan ja uusia kursseja kehitetään vuosittain.

Tavoitteena on koulutusuudistuksen toteuttaminen Uudenmaan Pelastusliiton alueella. Tämä varmistetaan riittävällä uuden pätevyyden
omaavalla kouluttajamäärällä.

Toimintasuunnitelma 2022
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Kuva: Miia Savilampi

4. TURVALLISUUDEN
EDISTÄMINEN
Uudenmaan Pelastusliitto toteuttaa Pelastuslain 27§ mukaista ohjausta, neuvontaa, turvallisuusviestintää sekä onnettomuuksien ehkäisyä tarjoamalla asiantuntijapalveluita asukasyhdistyksille, yrityksille ja kansalaisille yhteistyössä Pelastuslaitosten kanssa.
Uudenmaan Pelastusliitto tulee vuonna 2022 edelleen jatkamaan yhteistyötä pelastuslaitosten
kanssa turvallisuuskoulutuksen mahdollistamiseksi ja toteuttamiseksi jäsenyhdistyksille, yhdistyksille, yrityksille ja yhteisöille. Turvallisuuskoulutukseen suunnattuja seminaareja/webinaareja tullaan toteuttamaan 2kpl ja turvallisuuskoulutuksen markkinointiin suunniteltuja seminaareja/webinaareja 2kpl.

4.1. Toiminta
Turvallisuuden edistämisen vastuualueen toimintojen
painopisteitä on vuonna 2022 yhteensä viisi.
Sopimuspalokuntien turvallisuuskoulutuksen ja turvallisuusviestinnän entistä parempi mahdollistaminen.
Turvallisuusviestinnän ja turvallisuuskoulutuksen materiaalin päivittäminen ja luominen.
Suunniteltu ja näkyvä turvallisuusviestintä sosiaalisessa mediassa.

Liitto osallistuu paikallisten kauppakeskusten tapahtumiin ja alueellisiin teemapäiviin yhteistyössä paikallisten sopimuspalokuntien
kanssa.

Uudenmaan Pelastusliitto osallistuu alalla järjestettäviin kansalaisille suunnattuihin yleisötapahtumiin ja tavoittelee entistä parempaa näkyvyyttä brändin mukaisena toimijana pelastusalalla. Tämän lisäksi Uudenmaan Pelastusliitto osallistuu valtakunnallisen turvallisuusviestinnän tukitiimin kokouksiin ja jakaa edelleen saatavilla olevaa ja ajankohtaista viestintämateriaalia omilla viestintäkanavillaan.

Turvallisuusvalmiuksia luova ja kehittävä koulutus sekä
opastus kansalaisille, yhteisöille, yhdistyksille.
Yritysten turvallisuustarpeiden kartoitus ja tarpeenmukainen kohdennettu koulutustarjonta.
Liitto osallistuu mm. 112 päivä –
yleisötapahtumaan, turvallisuusmessuihin.

Toimintasuunnitelma 2022
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Turvallisuuden edistämisen vastuualueen toimintoja
tukevat taloudellisesti Uudenmaan alueen Pelastuslaitokset, Palosuojelurahasto, Opintokeskus Sivis sekä
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

4.4. Koulut ja
päiväkodit

4.2. Arjen
turvallisuus

Uudenmaan Pelastusliitto tiivistää yhteistyötä päiväk
otien ja koulujen kanssa. Tuemme palokuntia ja pelastuslaitoksia tilaisuuksien järjestämisessä kokoamalla
valmiita materiaaleja ja malliesimerkkejä. Keräämme
lisäksi materiaalia päiväkotien ja koulujen itsenäiseen
käyttöön esim. pelit ja sovellukset.

Vuonna 2022 Uudenmaan Pelastusliitto kouluttaa uusia turvallisuusvalmentajia sopimuspalokunnista sekä
pelastuslaitosten onnettomuuksien ehkäisyä kouluttavista henkilöistä. Materiaalia tullaan kehittämään yhteistyössä valmentajien kanssa, ja asukasiltojen aineistoa muokataan entistä paremmin tarvetta palveleviksi kokonaisuuksiksi. Arjen turvallisuuteen liittyvää
videomateriaalia ja kuvapankkia tullaan edelleen kehittämään ja uutta materiaali tuottamaan toimintavuonna 2022.

Vuonna 2022 tavoitteena on toteuttaa 40 asukasiltaa sekä vuoden
2022 loppuun mennessä koulutettua 20 uutta turvallisuusvalmentajaa.

4.5. Viestintä ja
markkinointi

Asuinkiinteistön turvallisuuskursseja sekä suojanhoitajakurssia tullaan tarjoamaan vuonna 2022 vähintään 8
kpl. Kurssien markkinointia parannetaan ulottuvaksi
kotisivujen lisäksi myös sosiaaliseen mediaan sekä
paikallislehtiin mahdollisuuksien niin salliessa. Tämän
lisäksi isännöintitoimistoja kontaktoidaan kurssien
suhteen aktiivisesti.

Uudenmaan Pelastusliitto jatkaa viestinnän kehittämistä edelleen vuonna 2022. Koulutustarjontaa ja asiantuntijapalveluita tarjotaan liiton kotisivujen lisäksi
sosiaalisessa mediassa ja suoraan kohderyhmiä kontaktiomalla, myös paikallislehtinäkyvyyteen tullaan
panostamaan tulevana toimintavuotena.
Uusia turvallisuuskouluttajia ja -valmentajia tullaan
rekrytoimaan suoraan sopimuspalokunnista kohdennetulla markkinoinnilla. Viestinnässä hyödynnetään
sosiaalisen median lisäksi sähköpostia ja suoria henkilökohtaisia yhteydenottoja.

4.3.
Yritysturvallisuus
Vuonna 2022 Uudenmaan Pelastusliitto tulee ottamaan yhteyttä kaikkiin nykyisiin jäsenyrityksiin ja tarjoamaan jäsenyrityksilleen maksuttomia turvallisuuskartoituksia. Turvallisuuskartoituksen jälkeen jäsenyrityksille tarjotaan todetun tarpeen mukaan räätälöityjä asiantuntija- ja koulutuspalveluita. Yrityksille
suunnatuista liiton palveluista päivitetään tietoa kotisivuille ja näitä mainostetaan yritysten kanssa tehdyissä tapaamisissa.

Turvallisuuden edistämisen vastuualueella tullaan panostamaan myös blogikirjoituksiin liiton kotisivuilla.
Tarkoitus on luoda vähintään 4kpl blogikirjoituksia
vuoden aikana yleisistä turvallisuusalan asioista, pidetyistä kursseista, tapahtumista, muusta toiminnasta
tullaan pyytämään turvallisuusvalmentajilta.

Tavoitteena vuonna 2022 toteuttaa
10 kpl yritysturvallisuuskartoituksia.
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5. SUURLEIRI 2022 -PROJEKTI
Joka neljäs vuosi järjestettävä palokuntanuorten suurtapahtuma järjestetään huikealla vapaaehtoistyöllä. Vuoden 2022 suurleiri järjestetään Uudenmaan Pelastusliiton, Helsingin Pelastusliiton ja Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund:n kanssa yhteistyössä.
viestintäkanavissa, kuten sosiaalisessa mediassa, verkkosivuille, leiriradiossa ja Eldis 22 TV:ssä.

5.1. Toiminta
Palokuntanuorten kansainvälinen leiri järjestetään heinäkuussa 3.–9.7.2022. Leirille on asetettu 4000 leiriläisen osallistujatavoite, josta 500 odotetaan olevan
kansainvälisiä leiriläisiä. Puolentoista vuoden suunnittelu- ja valmistelutyö huipentuu tavoitteiden mukaisesti onnistuneeseen palokuntanuorisotapahtumaan
Malmin lentokentällä.

Kevään aikana järjestetään koulutus- ja perehdytystilaisuuksia leirin eri kohderyhmille. Leirillä järjestetään
21 erilaista kurssia, joista rippikoulu ja pelastustoimen
peruskurssi ovat kestoltaan pisimmät ja alkavat jo ennen leiriä. Osa palokuntanuorten koulutusjärjestelmän kursseista on tarkoitus aloittaa ennen leiriä ainakin tutustumis- ja perehdytysosioilla. Koulutus toteutetaan kurssien ja teemapuistojen saumattomalla yhteistyöllä.

Tavoitellaan 4000 osallistujaa,
joista 500 kansainvälistä leiriläistä. Järjestetään 21 erilaista kurssia. Leiri on päihteetön ja syrjinnästä vapaata aluetta.

Leirin talous muodostuu leirimaksuista, avustuksista,
tuotemyynnistä ja yritysyhteistyöstä. Leirin verkkokauppa on auki alkusyksyyn 2022 asti. Leirillä toimii
kanttiini ja tuotemyynnin kivijalkakauppa. Tavoitteena
on saada 40 % talousarviosta avustuksina, tuotemyynnin avulla tai yritysyhteistyön tukena nuorisotyöhön.

Leirin suunnittelusta vastaa leiritoimikunta. Leiritoimikunta tapaa säännöllisesti keväällä ennen leirin alkua varmistaakseen, että kaikki asiat on huomioitu. Leiritoimikunnan lisäksi vapaaehtoisten lukumäärä on kasvanut
satoihin ennen leiriä ja eri toimialojen
sisäisiä tapaamisia järjestetään suunnitelman mukaisesti. Nuoret ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa tapahtumaa. Ennen leiriä ja leirillä toteutetaan erilaisia keinoja osallistaa leiriläisiä.

Leiriviikko avataan Get Together festivaaleilla. Vierailupäivä pidetään keskiviikkona 6.7.2022. Leirin päättää päättäjäissirkus. Rippikoulun konfirmaatio järjestetään sunnuntaina 10.7.2022. Lopullinen leiriohjelma julkaistaan keväällä
2022.
Leiriviikon aikana järjestetään päiväleiritoimintaa nuorille, jotka eivät vielä harrasta palokuntatoimintaa. Leiriviikon aikana järjestetään myös popup turvallisuusviestintätilaisuuksia kaupunkilaisille.

Leiri-ilmoittautuminen on käynnissä
maaliskuun 31. päivä asti. Leiriä mainostetaan ja markkinoidaan alkuvuodesta eri tapahtumissa ja viestintäkanavissa. Leirin
rakennus- ja purkutehtäviin haetaan erillisellä haulla
vapaaehtoisia. Tavoitteena on, että jokaiseen erikseen haettaviin tehtäviin on saatu vapaaehtoinen, ja että jokaisella osallistujalla on tehtävä leirin alkaessa.
Leirin viestinnässä tuodaan esille ohjeita leirille saapumiseen ja leiriarkeen. Leirifiilistä välitetään eri
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Leiri on päihteetön ja syrjinnästä vapaa alue. Leirin
säännöt ja ohjeet varmistavat, että jokainen leiriläinen
voi tulla leirille turvallisesti omana itsenään. Leirin jälkeen toteutetaan palautekeskusteluita ja –kysely ja
arvioidaan leirin onnistumista. Leirin järjestämisestä
julkaistaan vuoden lopussa opas tulevien leirien järjestämisen tueksi.
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