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Kesäleirin 2023 varatoimialapäälliköiden haku on alkanut ja 
toimialapäälliköiden hakua jatkettu! 
 
Palokuntanuorten Helpe/UPL kesäleiri 2023 järjestetään 21-30.7.2023 Padasjoella 
Palotaruksen leirialueella, huomioiden rakennus- ja purkuleirit. 
 
Lähetä vapaamuotoinen hakemus leiritoimikuntaan toimialapäällikön tai 
varatoimialapäällikön tehtäviin 2.12.2022 mennessä osoitteeseen ntvk@helpe.fi otsikolla 
”2023 toimialapäälliköiden haku”, jossa kuvaat:  

- itseäsi  
- kokemustasi palokuntaleireistä  
- kokemustasi hakemasi tehtävän toimialasta 
- kokemustasi toimintojen johtamisesta ja suunnittelusta.  

 
Kannustamme hakeutumaan varapäällikkötehtäviin vaikka ei olisi aiempaa kokemusta 
leiritoimikunnassa työskentelystä. 
 
Helsingin Pelastusliiton ja Uudenmaan Pelastusliiton palokuntanuorten kesäleiri 
rakennetaan vapaaehtoisten voimin. Leirin suunnittelua ja toteutusta johtavat leiripäällikkö 
ja toimialapäälliköt, jotka muodostavat yhdessä leiritoimikunnan. Toimialapäälliköiden 
vastuulla on oman toimialan suunnittelu, toteutus ja raportointi. Toimialapäälliköt muun 
muassa luovat oman toimialansa järjestämiseksi tarvittavan organisaation. 
Varatoimialapäälliköt tukevat toimialapäälliköitä toimialansa organisoinnissa ja 
järjestelyissä. Toimialapäälliköiden ja varatoimialapäälliköiden tehtäväkuvaukset ovat 
tämän viestin liitteenä. 
 
Tehtävät alkavat joulukuussa 2022 ja päättyy 2023 lokakuussa. Tehtävät edellyttävät 
sitoutumista ja osallistumista toimialan tapaamisiin ja leiritoimikunnan kokouksiin.Tehtävät 
vaativat suunnittelu-, johtamis- ja yhteistyötaitoja, kykyä innostaa muita vapaaehtoisia ja 
taitoa hyödyntää digitaalisia yhteistyövälineitä. Tehtävä vaatii lisäksi sujuvaa suomen kielen 
taitoa, sekä kirjallisesti ja suullisesti. Päällikkötehtävät edellyttävät kokemusta 
palokuntaleireistä ja toimialan tuntemusta. Toimialapäällikön tehtävä on leirityön 
vapaaehtoisjohtamisen huippupaikka! 
 
Huomioithan, että leiritoimikuntaan haetaan myös Helpen ja UPL:n nuorten edustajia! Lue 
lisää nuorten edustajasta ja hänen tehtävästään liitteenä olevasta tehtäväkuvauksesta. 
 
Hakemuksia otetaan vastaan 2.12.2022 saakka ja valinnat julkistetaan marraskuun loppuun 
mennessä. 
 
Haku on nyt auki. Kysy lisää oman palokuntasi nuoriso-osaston johtajalta, alueesi 
nuorisotyöohjaalta tai lähetä rohkeasti sähköpostia osoitteeseen ntvk@helpe.fi 
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Nähdään kesän 2023 leiritoimikunnassa! 
 
 
 
 Helsingissä 18.11.2022 
 
 
 Mikko Helin 

puheenjohtaja 
Helsingin Pelastusliiton nuorisotyövaliokunta  

 
 
Jakelu Helsingin Pelastusliitto; 
 Uudenmaan Pelastusliitto: 
 Helsingin ja Uudenmaan alueiden palokunnat ja nuoriso-osastot 
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Avoimet paikat kesäleirin 2023 vapaaehtoistehtäviin 

 
Haemme osaavia henkilöitä seuraaviin tehtäviin: 
 
Leiripäällikkö kutsuu koolle leiritoimikunnan sekä toimittaa toimikunnan kokouskutsun 
sekä -muistiot Helpen nuorisotyönohjaajalle, naistyönjohtajalle sekä liiton toimistolle. 
Leiripäällikkö huolehtii ja valvoo leiritoimikunnan päätösten toimeenpanon ja toteutuksen 
sekä vastaa leirin kokonaisvaltaisesta johtamisesta ja toiminnasta. Hän raportoi 
leiritoimikunnan toiminnasta Helpen nuorisotyönohjaajalle sekä Helpen toimistolle. 
 
Varaleiripäällikkö tukee leiripäällikköä leiritoimikunnan päätösten toimeenpanossa ja 
toteutuksessa sekä leirin kokonaisvaltaisessa johtamisessa ja toiminnassa. 
 
Koulutuspäällikkö vastaa leirin koulutuksen järjestämisestä ja mm. valitsee 
kurssinjohtajat. 
 
Varakoulutuspäällikkö tukee koulutuspäällikköä leirin koulutuksen järjestämisessä. 
 
Ohjelmapäällikkö vastaa leirin koulutuksen ulkopuolisesta ohjelmatarjonnasta: mm. 
kilpailut, diskot, tapahtumat, pelit ja leikit. 
 
Varaohjelmapäällikkö tukee ohjelmapäällikköä leirin koulutuksen ulkopuolisen 
ohjelmatarjonnan järjestämisestä. 
 
Järjestelypäällikkö vastaa vastaa leirin huollosta ja muista yleisistä järjestelyistä: mm. 
jätehuolto, wc:t, tiski, polttopuut, leirin kokoontumiset. 
 
Varajärjestelypäällikkö tukee järjestelypäällikköä leirin huollon ja yleisten järjestelyiden 
järjestämisessä. 
 
Turvallisuuspäällikkö vastaa leirin turvallisuusjohtamisen ja -palveluiden 
koordinoinnista. Leirillä ensiapu toimii turvallisuuspäällikön alaisuudessa. 
 
Varaturvallisuuspäällikkö tukee turvallisuuspäällikköä leirin turvallisuusjohtamisen ja -
palveluiden koordinoinnissa. 
 
EA-vastaava vastaa leirin ensiapupisteen toiminnasta. Toimii yhteystyössä 
turvallisuuspäällikön kanssa. 
 
Muonituspäällikkö järjestää leirin ruokahuollon alusta loppuun muun 
keittiöhenkilökunnan kanssa. Hän tekee ruokalistat, tekee tilaukset sekä vastaa keittiön 
päivittäisistä toiminnoista. 
 
Varamuonituspäällikkö tukee muonituspäällikköä leirin ruokahuollon järjestämisessä. 
 
Tiedotuspäällikkö vastaa leirin sisäisestä sekä ulkoisesta viestinnästä: mm. leirilehti, 
infopiste, sosiaalinen media, ulkoiset tiedotteet, tiedotustilaisuudet sekä leiriradio. 
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Varatiedotuspäällikkö tukee tiedotuspäällikköä leirin sisäisen ja ulkoisen viestinnän 
järjestämisessä. 
 
Toimistopäällikkö vastaa leirin toimistopalveluista. 
 
Varatoimistopäällikkö tukee toimistopäällikköä leirin toimistopalveluiden 
järjestämisessä. 
 
Kanttiinivastaava vastaa leirin kioskitoiminnasta. Toimii yhteistyössä muonituspäällikön 
kanssa. 
 
Varakanttiinivastaava tukee kanttiinivastaavaa leirin kioskitoiminnan järjestämisessä. 
 
Päiväkotivastaava. Päiväkoti vastaa leirin toimihenkilöiden lasten hoidosta päiväsaikaan 
silloin kun lapsen huoltaja on kiinni omassa tehtävässään. 
 
Varapäiväkotivastaava tukee päiväkotivastaavaa leirin toimihenkilöiden lasten hoidon 
järjestämisessä. 
 
 
Nuorten edustajat edustavat Uudenmaan Pelastusliiton ja Helsingin Pelastusliiton 
toiminta-alueiden palokuntanuoria. Kummastakin liitosta valitaan yksi palokuntanuori 
nuorten edustajaksi. Nuorten edustajat ovat nuoria itsekin eli alle 18-vuotiaita. Nuorten 
edustajat ovat aktiivisia palokuntanuoria, jotkaa uskaltaa ja haluavat tuoda nuorten 
mielipiteen esille. Nuorten edustajat ovat leiritoimikunnan täysivaltaisia jäseniä. 
 
 


