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Nuorisotyötoimikunnan toimintaohje 
 

1. Tarkoitus 
 
Nuorisotyötoimikunta toimii Uudenmaan Pelastusliitto - Nylands Räddningsförbund 
ry:n, jäljempänä liitto, alaisena asiantuntijaelimenä, ja se on perustettu liiton hallituksen 
päätöksellä edistämään pelastusalan vapaaehtoista nuorisotyötä liiton toiminta-
alueella yhteistyössä liiton henkilöstön kanssa. 
 
 

2. Kokoonpano 

 
Toimikunnan kokoonpano koostuu puheenjohtajasta, nuorisotyönohjaajasta, 
koulutusohjaajasta ja sihteeristä, toiminta-alueiden valitsemista edustajista sekä 
tarvittavista muista luottamushenkilöistä, jotka toimikunta voi nimetä. Edellä mainituille 
luottamushenkilöille sekä toiminta-alueiden edustajille tulee mahdollisuuksien mukaan 
valita varahenkilö yhdessä varsinaisen luottamushenkilön kanssa. Hallitus päättää 
toimikunnan esityksestä toimikunnan kokoonpanon. Nuorisotyönohjaaja toimii 
toimikunnan varapuheenjohtajana. Puheenjohtaja, sihteeri, nuorisotyönohjaaja ja 
koulutusohjaaja valitaan kaksivuotiskausiksi siten, että kaikki eivät ole samanaikaisesti 
erovuorossa. Puheenjohtaja ja sihteeri sekä nuorisotyönohjaaja ja koulutusohjaaja ovat 
samaan aikaan erovuorossa vuorovuosittain. Toiminta-alueiden jäsenten ja 
mahdollisten muiden luottamushenkilöiden toimikausi on yksi vuosi. Toiminta-aluetta 
voi edustaa alueen nuorisotyönohjaajan ollessa estynyt myös muu alueen 
nuorisotyötoimikunnan valtuuttama edustaja. 

 
Toimikunta voi tarvittaessa kutsua ulkopuolisia asiantuntijoita, tai se voi perustaa 
erillisiä työryhmiä valmistelemaan eri tapahtumia ja/tai kokouksissa käsiteltäviä 
asioita. Liiton toiminnanjohtaja on oikeutettu osallistumaan toimikunnan kokouksiin ja 
sen muuhun toimintaan ilman erillistä kutsua. 
 
Nuorisotyötoimikunnan toimihenkilöt valitaan nuorisotyötoimikunnan kokouksessa 
avoimien hakemusten perusteella loka-marraskuussa. Alueiden edustajat nimetään 
alueiden esitysten pohjalta. Muut edustajat valitaan niin ikään nuorisotyötoimikunnan 
kokouksessa loka-marraskuussa.  
 
Pelastusliiton hallitus vahvistaa toimikunnan kokoonpanon vuosittain. 
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3. Nuorisotyötoimikunnan kokoukset 

 
Toimikunta pyrkii kokoontumaan mahdollisuuksien mukaan kerran kuukaudessa. 
Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan 
kutsusta tai kun vähintään puolet toimikunnan jäsenistä sitä haluaa. Toimikunta on 
päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet 
muista toimikunnan jäsenistä on paikalla. Kokouksiin on nuorisotyötoimikunnan lisäksi 
kutsuttuina myös varahenkilöt. 
 
Kokoukset ovat ensisijaisesti läsnäolokokouksia, mutta tarvittaessa kokoukset voidaan 
järjestää myös etäyhteyksin. 
Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka toimitetaan toimikunnan jäsenille ja liiton 
toimistolle. Pöytäkirja hyväksytään seuraavassa mahdollisessa toimikunnan 
kokouksessa. Kokouspöytäkirja on nuorisotyötä tekeville jäsenpalokunnille julkinen. 
 
 

4. Äänioikeus ja äänestykset 

 
Nuorisotyötoimikunnan kokouksissa ovat äänioikeutettuja nuorisotyötoimikunnan 
luottamushenkilöt sekä alueiden nuorisotyönohjaajat tai edellä mainittujen estyneenä 
ollessa muu alueen valitsema henkilö tai toimihenkilön varahenkilö.  
 
Toimikunnan kokouksissa mahdollisissa äänestystilanteissa jokaisella toiminta-alueella 
ja toimihenkilöllä on käytössään vain yksi ääni. 
 
Jos kokouksessa on tehty kaksi tai useampi kannatettua ehdotusta, toimitetaan 
tarvittavat äänestykset avoimesti. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan 
ääni. 
 
Henkilövaalit suoritetaan suljetulla lippuäänestyksellä enemmistövaalina, mikäli yksikin 
kokousedustajista sitä vaatii. Äänten mennessä tasan valinnan ratkaisee puheenjohtaja 
tai hänen estyessään arpa. Ehdokkaan on saatava ehdoton enemmistö annetuista 
äänistä tullakseen valituksi. Ellei kukaan saa vaadittua enemmistöä, toimitetaan toinen 
äänestys ensimmäisessä äänestyksessä kahden eniten ääniä saaneen välillä. Mikäli 
seuraavaksi eniten ääniä saaneiden äänet ovat menneet tasan, valitaan uuteen vaaliin 
toinen ehdokas arvalla. 

  



   
 
21.2.2022 

Uudenmaan Pelastusliitto  I Y-tunnus 0457928-3  I  Vapaalantie 2 A 7, 01650 Vantaa  I  toimisto@upl.fi  I  www.upl.fi 
                           

5. Tehtävät 

 
Nuorisotyötoimikunta 
 

• kehittää ja ohjaa liiton nuorisotyötä hallituksen hyväksymien tavoitteiden ja 
resurssien mukaisesti 

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

• toteuttaa osaltaan valtakunnallista nuorisotyön toimintasuunnitelmaa 
vastaanottamiensa tehtävien mukaisesti 

• 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 
• toimii liiton nuorisotyön edustajana ja asiantuntijana 
• valmistelee liiton hallitukselle toimialueensa toiminta- ja taloussuunnitelman 

sekä liiton toimintasuunnitelman nuorisotyötä käsittelevän osan seuraavalle 
vuodelle toimikunnan syyskokoukseen 

• laatii edellisen vuoden toimintakertomuksen tarpeellisine tilastoineen 
toimikunnan kevätkokoukseen 

• tekee esityksen toimikunnan kokoonpanosta liiton hallitukselle 
• vastaa nuorisotyölle hyväksyttyjen taloudellisten resurssien suunnitelman 

mukaisesta käytöstä 
• suunnittelee ja toteuttaa liiton nuorisoleiritoimintaa yhdessä liiton henkilökunnan 

ja erikseen nimeämänsä leirityöryhmän kanssa 
• hoitaa muita sille osoitettuja nuorisotoimintaan ja siihen läheisesti liittyviä 

tehtäviä 

 
Nuorisotyötoimikunnan puheenjohtaja 
 

• kutsuu koolle kokoukset, toimittaa kokouskutsun toimikunnalle tiedoksi 
viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä toimii kokousten puheenjohtajana 

• valmistelee ja esittelee kokousasiat 
• valvoo kokousten päätösten toimeenpanoa 
• valmistelee vuosittaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat toimikunnan 

hyväksyttäväksi 

 
Nuorisotyönohjaaja 
 

• on toimikunnan varapuheenjohtaja 
• kehittää ja ohjaa nuorisotyötä yhdessä toimikunnan kanssa 
• huolehtii osaltaan kokousten päätösten toteuttamisesta 
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• vastaa toimintakalenteriin merkittyjen kilpailuiden ym. tapahtumien 
järjestämisestä, ellei muuta sovita. 

• vastaa toimikunnalle kuuluvasta tiedottamisesta ja tiedonvälittämisestä  
toiminta-alueille 
 
 
 

Nuorisotyön koulutusohjaaja 
 

• vastaa yhdessä toimikunnan kanssa nuorisotyön koulutustapahtumien 
valmisteluista ja toteuttamisesta 

• toimii liiton nuorisotyönohjaajan sijaisena 
• kehittää ja edistää toiminnallaan liiton nuorisotyötä ja sen tavoitteita 

Nuorisotyötoimikunnan sihteeri 
 

• työskentelee tiiviissä yhteistyössä puheenjohtajan kanssa 
• osallistuu kokousten valmisteluun 
• avustaa puheenjohtajaa kokouksissa 
• laatii toimikunnan kokousten pöytäkirjat 
• huolehtii pöytäkirjojen jakelusta toimikunnalle sekä liiton toimistoon 

 
 

6. Edustukset 

Liiton nuorisotyötä edustaa valtakunnallisissa ja alueellisissa nuorisotyön elimissä ja 
tapahtumissa ensisijaisesti liiton nuorisotyön puheenjohtaja ja/tai nuorisotyönohjaaja. 
Toisen tai molempien varsinaisten edustajien ollessa estyneitä, liittoa edustaa 
nuorisotyön koulutusohjaaja, sihteeri tai muu toimikunnan nimeämä henkilö. 

 
7. Edustuskulut 

 
Liiton nuorisotyölle voi muodostua edustuskuluja esimerkiksi huomionosoituksen tai 
tervehdyksen toimittamisesta nuorisotyötä tekevän yhteisön luokse. Edustuskulujen 
tulee olla budjetoituna taloussuunnitelmassa. Edustuskuluista tulee sopia liiton 
toiminnanjohtajan kanssa tapauskohtaisesti etukäteen. 
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8. Leiritoiminta 

Toimikunta vastaa liiton nuorisoleiritoiminnasta apunaan leirityöryhmä 
 
Nuorisotyötoimikunta 
 

• päättää leiripaikasta ja ajankohdasta 
• valitsee leiripäällikön ja leirin vastuuhenkilöt; leiripäällikkö ja vastuuhenkilöt 

muodostavat leirityöryhmän 
• esittää hallitukselle hyväksyttäväksi leiribudjetin ja leirimaksun suuruuden 

 
 
 

Leirityöryhmä 
 

• valmistelee leiribudjetin ja leirin 
• vastaa leirille asetettujen tavoitteiden sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 

toteutumisesta vastuualueittain 
• huolehtii muista leiriin liittyvistä toimikunnan asettamista tehtävistä 

 
Leiripäällikkö 
 

• kutsuu koolle leirityöryhmän 
• toimittaa työryhmän kokouskutsun sekä -muistiot liiton nuorisotyönohjaajalle, 

sekä liiton toimistolle 
• huolehtii ja valvoo työryhmän päätösten toimeenpanon ja toteutuksenvastaa 

leirin kokonaisvaltaisesta johtamisesta ja toiminnasta 
• raportoi työryhmän toiminnasta toimikunnan puheenjohtajalle sekä liiton 

toimistolle 

 
9. Kulukorvaukset 

 
Budjetin ulkopuolisista valtakunnallisista tai kansainvälisistä tilaisuuksista tekee 
toiminnanjohtaja tapauskohtaisesti päätöksen etukäteen. 
 
Hallitus vahvistaa vuosittain suoritettavat mahdolliset matka- ja puhelinkorvaukset 
nuorisotyötoimikunnan budjetin puitteissa. 
 
Luottamushenkilöiden osallistumismaksut opintopäiville tai muihin nuorisotyön 
tapahtumiin korvataan nuorisotyötoimikunnan budjetin puitteissa. 
 
 



   
 
21.2.2022 

Uudenmaan Pelastusliitto  I Y-tunnus 0457928-3  I  Vapaalantie 2 A 7, 01650 Vantaa  I  toimisto@upl.fi  I  www.upl.fi 
                           

10. Muutokset 

 
Toimintaohje on voimassa toistaiseksi. 
 
Tämän toimintaohjeen ja siihen tarvittavat muutokset hyväksyvät liiton hallitus 
toimikunnan esityksestä. 

 
Tämä toimintaohje on hyväksytty Uudenmaan Pelastusliitto — Nylands 
Räddningsförbund ry:n hallituksen kokouksessa 21.2.2022. 

 
 
 
 


