
Tornio 
–Tehostetun
nuorisotyön
suunnitelma



Kaupungin nuorisotoimelta ja seurakunnalta osallistuu

vähintään 2 henkilöä alkutilanteisiin/organisaatio. 

Suuremmissa ja vakavammissa tilanteissa on koko henkilöstö

käytettävissä molemmilta. 

Tornion kaupungilla on moniammatillinen HEA-ryhmä

(henkinen ensiapu).                                                                           

Tämä ryhmä lähtee toimimaan suuronnettomuustilanteissa.                                                                     

Nuoria koskevissa suuronnettomuustilanteissa

nuorisotyöntekijät mukana.

Torniossa on tehostetun nuorisotyön vastuuryhmä (TENU),       
joka toimii nuoria koskevissa kriisitilanteissa.

Tämä ryhmä koostuu Tornion kaupungin nuorisotoimen ja 
seurakunnan työntekijöistä. Suunnitelma on molempien
organisaatioiden esihenkilöiden hyväksymä.

Ryhmä vastaa tehostetun nuorisotyön
käynnistämisestä ja organisoinnista.



Hälytys
Tieto tehostetun nuorisotyön tarpeesta tulee 

TENU-vastuuryhmälle. Ryhmä kokoontuu ja kartoittaa tilanteen.

Valmistau-
tuminen

Valitaan vastuuhenkilöt eri tehtäviin.

Työvuorot, henkilöstön ohjeistus. 

Tornion nuorisotoimen ja seurakunnan tehostetun nuorisotyön 

suunnitelma lähtee käyntiin tiedottamalla muulle henkilökunnalle 

whatsapp –ryhmiin. (vain yleisellä tasolla, ei nimiä yms.)

Varautuminen kriisityötehtäviin. Kriisityöhön osallistuvilta henkilöiltä 
jäävät muut työtehtävät pois.

Viranomainen (poliisi) /omaiset tiedottaa oppilaitokset/muut 
vastaavat tahot. 

Työnjako



Toiminta

Työtehtävien ja -paikkojen määrittely.

Mediatiedotus, yhteydenpito viranomaisiin.

Lyhytkestoista -> paluu arkeen mahdollisimman nopeasti.

Jälkityö

Nuorten parissa tehtävä kriisityö muiden paikallisten 
toimijoiden kanssa voi jatkua varsinaisen akuutin kriisin 
jälkeen pidempään mm. psykiatrian kanssa.

Tehdään suunnitelma, miten edetään ja miten seuranta ja 
yhteydenpito tapahtuvat jälkeenpäin.

Purku

Kaikille tehostetussa nuorisotyössä toimineille 
työntekijöille järjestetään purku työvuoron 
päätyttyä. Kukaan ei lähde tehtävistä suoraan 
kotiin ilman järjestettyä tilanteen läpikäyntiä. 

Tarpeen mukaan kriisitilanteissa toimineille 
järjestetään purku jälkikäteen.



KÄYTÄNNÖN TOIMINTAMALLIT

Tilakysymykset;

• Avataanko nuorisotila/-tilat? Milloin?

• Kuinka kauan on tarvetta poikkeustilajärjestelyille?

• Työntekijätarve kouluilla/nuorisotiloilla? (työparit, srk:lta ja nuorisotoimelta. Kummastakin väh. 2 hlö/vuoro).

• Nuorisotilalla tapahtuva työ: suruhartaus, keskustelumahdollisuus, tms. Saa pelata/olla normaalisti! 

• Avataanko kirkko? Työpari myös nuorisotoimelta. 

• Ruokaryhmä. Kuka vastaa henkilökunnan ruokailusta? Nuorisotiloille syötävää myös nuorille.

Seurattava, että jokainen syö jossain vaiheessa.

Esim. kriisirepussa valmiina kahvia, mehua, välipalapatukoita yms.

• Kriisitilanteissa sovitaan, kuka tekee ostokset. Jälkeenpäin sovitaan kustannusten jako.

• Huomioidaan media –faktojen tarkistus, median seuranta paikallisesti/valtakunnallisesti, ei omia tiedotteita. 
Kirkkoherra ja nuorisotyön päällikkö vastaavat median kysymyksiin.

• Some; tehdään yhteinen tiedote, jota jaetaan sovitusti.

• Kirjaaminen; sovitaan kirjaamiskäytännöistä.

Oppilaitokset;

• Oppilaitoksissa toimitaan heidän kriisisuunnitelmansa mukaan.

• Moniammatillinen yhteistyö, kriisiryhmät paikalla. Esim. välitunneilla järjestettyä keskustelua, turvallisia 

aikuisia koulun käytävillä riittävästi. Osallistuminen pienempiin tilaisuuksiin esim. lähikaverit, luokka, 

opettajat, vanhemmat.



Yhteystietoja;
Tornion srk:n Hehu ryhmä

Mirja-Liisa Lindström, kirkkoherra p. 040 688 6991

Katja Konttajärvi, vastaava nuorisotyönohjaaja (hehu
päällikkö) p. 0400 496 402

Kirsi Auno, diakoni p. 040 632 8534

Ritva Eskola, diakoni p. 040 542 4668

Jane Fagerström, pappi p. 040 595 2966

Tornion kaupungin nuorisotoimi

Auli Pietikäinen, nuorisotyön päällikkö p. 040 867 7842

Armi Nitovuori, nuoriso-ohjaaja p. 040 776 5852

Tornion tehostetun nuorisotyön vastuu ryhmä

Armi Nitovuori, nuoriso-ohjaaja Tornion kaupunki

Reija Nurkkala, etsivä nuorisotyöntekijä Tornion kaupunki

Johanna Kallio nuoriso-ohjaaja Tornion kaupunki

Markku Lukkariniemi, nuoriso-ohjaaja Tornion kaupunki

Katja Konttajärvi, vastaava nuorisotyönohjaaja (hehu
päällikkö) Tornion seurakunta

Kirsi Auno, diakoni Tornion seurakunta

Karoliina Juntti, nuorisotyönohjaaja Tornion seurakunta

Oppilaitokset

Putaan yläkoulu, rehtori Tarja Forsström p. 050 597 1385

Raumon yläkoulu, rehtori Katri Keisu p. 040 846 4073

Lappia, rehtori Virpi Lilja p. 040 537 0860 

Peräpohjolan Opisto, rehtori Tatja Karvonen

p. 050 590 3744 tai p. 040 483 9521

Tornion lukio, rehtori Marko Kaarlela p. 040 508 0579 

Opiskeluterveydenhuolto (kaupungin HEA-ryhmä), 

osastonhoitaja Marianne Junes-Leinonen p. 040 753 1321

Keroputaan sairaalan päivystys 

24/7 p. 040 774 3891

Lasten ja nuorten psykiatria
Klo 8-13.30 p. 040 6314 935

Tornion kaupungin sosiaalipäivystys

p. 040 029 7208

Tornion kaupungin lastensuojelun päivystys

Virka-aikana klo 8-16 

p. 040 029 7208


