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Käsitellyt asiat
§ 1 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Keskustoimikunta on päätösvaltainen kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan
lisäksi vähintään 1/2 jäsenjärjestöistä (7) jäsentä on läsnä.
Päätös
Todettiin läsnäolijat ja kokouksen riittävä edustuksellisuus.
§ 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA
Keskustoimikunta valitsee yhden kokoukseen osallistuvista jäsenistään tarkastamaan
kokouksen pöytäkirjan.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Reserviupseeriliiton edustaja Timo Hautala.

§ 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Kokoukselle on kutsun yhteydessä lähettety esityslista.
Päätös

Hyväksyttiin esityslista lisäyksellä kohtaan ”Muut asiat”: HUPin alueen pelastuskoira pilotin esittely.

§ 4 PÄÄTÖSASIAT
4.1 Toimintakertomus 2017
Arsi Veikkolainen esitteli tiivistelmän toimintakertomuksesta 2017.
Toimintakertomus 2017 koostuu tavoite–toteuma ruudukosta ja tilastoliitteestä.
Niiden tueksi on koottu yhden sivun kirjallinen tiivistelmä.
Lisäksi tuotetaan vuosilehti Vapepa-Info.
Alustava ruudukko 2017 (19.4.), tiivistelmä ja korjatut tilastot liitteinä 1, 2 ja 3.
Päätös
Hyväksyttiin vuoden 2017 toimintakertomus ja tilastot seuraavin muutoksin ja lisäyksin:
- Työvaliokunnan lakkauttamista ei ole kirjattu yksittäisenä asiana,
koska ei nähty tarpeelliseksi kirjata ylös kaikkia niitä muutoksia mitä
uusi johtosääntö toi mukanaan. Tuodaan kuitenkin selvemmin esiin,
että johtosäännön muutoksen seurauksena tulee isoja muutoksia toimikuntien työskentelyyn.
- STEAN peräänkuuluttama seurannan ja vaikuttavuuden arviointi tulee
tehdä selvemmin näkyväksi.
- Korjataan luvut mahdollisimman oikeanlaisiksi, muutamia pieniä
muutoksia on ilmennyt viime päivinä. Lisäksi tehdään eri vuosien tilastolukujen vertailu näkyväksi.
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4.2 Toimintasuunnitelman 2019 pohjustus
Edellisessä kokouksessa nostettujen vuoden 2019 keskeisten aiheiden pohjalta keskusteltiin painopisteistä.
- Maakuntauudistus
- Hallinnollinen uudistus – näkyykö kentällä tai eri toiminnan tasoilla?
Hallinnollisella puolella kylläkin, ei toimijatasolla.
- Koulutuksen kehittämisen jatkaminen
- Toimintamuotojen kehittäminen / Auttamisvalmiuden kehittäminen
- Tunnettavuuden kehittäminen / Viestimme vapaaehtoisille toiminnasta.
- Tiedotusmateriaalia eri jäsenjärjestöjen aktiivisille jäsenille mahdollisuuksista osallistua toimintaan, jotta saisimme lisää aktiivisia toimijoita.
- Maakuntatoimikuntien aktiivisemman roolin tukeminen.
- Nyt kun valtakunnan rooli on kirkastettu, niin nyt olisi loogista uudistaa seuraava taso. Mitä lisäarvoa osallistuminen maakuntatasolla tuo
mukanaan jäsenjärjestöille.
Uutta toimintasuunnitelmaa varten hahmotellaan Vapepan yleisiä ja vuoden 2019 tavoitteita sekä niiden onnistumisen mittareita sekä tavoitearvoja.
STEA on esittänyt, että Vapepan tulee tarkemmin määrittää tavoitteet ja kirkastaa
osatavoitteet. Näistä muodostuu toimintasuunnitelma ja toimenpiteet, joita pystytään mittamaan.
Keskustelua:
- J Niemi: OHTO järjestelmän ylläpito tulisi olla selkeämmin esillä. Se on keskeinen toimintavalmiuden kannalta.
- A Nikula: Sitoutuneisuus tulisi näkyä selkeästi: Näihin tehtäviin ja hälytyksiin
lähdetään vapaaehtoisesti. Nyt näkyy osana muista tavoitteita, ei selkeästi
omana päätavoitteena.
Kohderyhmä on hälytysryhmissä toimivat eri jäsenjärjestöjen vapaaehtoiset toimijat.
Koulutuksella ja koordinaatiolla viedään yhteistä asiaa eteenpäin.
Miten vaikutuksia ja vaikuttavuutta kuvataan ja mitataan? Miten kerromme tämän?
- Pystymme toimimaan koordinoidusti ja yhteistoiminnassa.
- Vapepan vaikutus, mitä vaikuttavuutta saamme aikaiseksi:
Käytiin
-

kierros Vapepan vaikuttavuudesta:
Näkyvyyttä ja vaikuttavuutta aikaansaadaan toiminnalla.
Toiminnan kautta saadaan motivoituneita vapaaehtoisia.
Viranomaisen näkökulmasta Vapapa on koordinoitua ja yhdenmukaista toimintaa.
Vastamme kansalaisten spontaanin auttamishalun kanavoimiseen.
Olemme lisänneet kansalaisten auttamishalua ja saaneet organisoitua sitä
toiminnaksi.
Toimitamme viranomaiselle osaavia jalka ja käsipareja.
Avun tarvitsija hyötyy kustannustehokkaasta avusta.
Vapautamme viranomaisen resursseja.
Kauttamme viranomaiset saavat kalustoa, jota ei muuten olisi heidän käytössä/tukena.
Lisäämme järjestöyhteistyötä.
Lisäämme yleistä turvallisuuden tunnetta järjestöyhteistyöllä.
Ehkäisemme syrjäytymistä luomalla mielekkään toiminnan paikkoja ja yhteisöjä.
Tuemme yksilön voimaantumista ja turvallisuuden tunnetta.
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Kehittämme yksilön suorituskykyä.
Koulutuksen myötä luomme valmiutta, tietoisuutta ja osaamista. Sen kautta
synnytämme suorituskykyä viranomaisten käyttöön. Henkilöt ovat saaneet
tietoja ja taitoja käytettäväksi omassa henkilökohtaisessa turvallisuusympäristössä.
Toiminnassamme opitaan kansalaistaitoja ja kansalaisvalmius paranee, jolloin viranomaiset pystyvät keskittymään omiin tehtäviin enemmän kuin kansalaistaitojen opettamiseen.
Viranomaisverkosto tulisi saada viestimään omassa ympäristössään Vapepan
hyödystä viranomaisten tukena, mm. pelastustoimen viranomaisen apuna
tukitoimissa.

Toimintasuunnitelman laajempi työstäminen tapahtuu Vapepan työ- ja suunnittelukokouksessa 4.-5.5. Nynäsissä edellä hahmoteltujen vaikuttavuuksien aikaansaamiseksi. Alustava toimintasuunnitelma hyväksytään keskustoimikunnan kokouksessa
13.9. ja vahvistetaan Vapepan vuosikokouksessa marraskuussa.
Päätös:
Painopisteiksi valittiin seuraavat teemat:
1. Toimintamuotojen kehittäminen / Auttamisvalmiuden kehittäminen
2. Tunnettavuuden kehittäminen / Tiedotusmateriaalia eri jäsenjärjestöjen aktiivisille jäsenille mahdollisuuksista osallistua toimintaan.
3. Maakuntatoimikuntien aktiivisemman roolin tukeminen. (Mitä lisäarvoa osallistuminen maakuntatasolla tuo mukanaan jäsenjärjestöille.).
4.3 Vuoden 2018 toiminta
Käytiin läpi edellisen kokouksen päätöksen mukainen Keskustoimikunnan päätösten
seurantalista, Vapepan hallinnollinen vuosikello sekä katsaus maakuntatoimikuntien
järjestöedustuksiin.
Keskustelua päätöslistasta
Käytiin läpi lista, jonka Koordinaattori on kerännyt eri kokousten pöytäkirjoista päätetyt asia ja kirjannut asioiden tilan.
Tarkennukset ja jatkotoimenpiteet kirjattiin suoraan seurantataulukkoon. Tarkennettu seurantalista on pöytäkirjan liitteenä (liite 4).
Muuta keskustelua
Ehdotettiin yhteisen seurantataulukon luomista paikallistoimikuntien ja maakuntatoimikuntien myöntämistä huomionosoituksista, johon liittyen ohjeistetaan toimikuntia
täyttämään tiedot niiden myöntämistä huomionosoituksista.
Toimeksianto keskustoimikunnan jäsenille: Kertokaa KTK ulkopuolisille verkostoille
Vapepa-tietoisuutta ja mahdollisuuksista osallistua. Viestikää myös muille jäsenjärjestöille toimista ja tuloksista. Toimikaa myös viestinviejänä takaisin KTK suuntaan.
Keskustelua vuosikellosta
Vuosikello jaetiin kokouksessa KTK jäsenille. Vuosikello on tarkoitettu KTK jäsenille ja
muille luottamushenkilöille, vapaaehtoisille voisi tehdä oma vuosikello (pitäen sisällään valtakunnalliset koulutukset.
Puheenjohtaja piti esitettyä vuosikelloa hyvänä ja selkeänä formaattina.
Toivottiin valtakunnallisten koulutusten lisäämistä mukaan vuosikelloon.
Käytiin läpi kokouksessa jaetut Maakuntatoimikuntien järjestöedustukset.
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Niissä on edelleen päivitettävää. Todettiin myös, että Maakuntatoimikuntien edustusten olisi hyvä olla yhdenmukaisempia. Järjestöjen edustajien tulee olla nimettyjä,
mikä käytännössä tarkoittaa, että edustajien on oltava tiedossa niin jäsenjärjestöillä
ja maakuntatoimikunnilla. Tähän tarvitaan ryhtiliikettä.
Päätös
Päivitettiin päätösten seurantalista ja jatketaan sen seurantaa tulevissa
kokouksissa (liite 4).
Vuosikello hyväksyttiin mainituin lisäyksin (liite 5).
Lopullinen STEA raportti jaetaan tiedoksi keskustoimikunnan edustajille.
Jäsenjärjestöille lähetetään listat edustajista ja järjestöt tarkistavat listansa. Tämän jälkeen järjestöt lähettävät listansa edustajistaan takaisin
Keskustoimikuntaan (koordinaattorille). Keskustoimikunta lähettää päivitetyt tiedot maakuntatoimikuntiin.
4.4 Työ- ja suunnittelukokous ”Heimari IX” 4.-5.5.2018
Käytiin läpi Heinolassa, Nynäsissä pidettävän Vapepan työ- ja suunnittelukokouksen
ohjelma, käsiteltävät asiat.
Ohjelmassa mm.:
- Verkostomaisen toiminnan kehittäminen.
- Vapepan viestinnän ajankohtaiset ja työpajat (alueelliset verkkosivut ja Extranet sisällön rakenne).
- Kehittämistyöryhmien työpajat kiertäen, sisältäen Puheenjohtajan tervehdyksen.
- Vapepan toimintasuunnitelman 2019 työstöä.
- Maakuntatoimikuntien kokous jonka yhteydessä mm. katsaus 2017 toimintaan ja talouteen, Johtosäännön vaikutuksia ja tiedonkulku maakuntiin.
- Toiminnan suunnittelun yhteenveto ja seuraavat askeleet.
Päätös:
Pyrkikää osallistumaan tai lähettäkää sijainen paikalle, mainostakaa myös
verkostoissanne.
4.5 Maakuntauudistus ja alueellinen järjestäytyminen
Käytiin keskustelua eri näkemyksistä ja yhteisistä viesteistä järjestöedustukseen liittyen maakuntauudistuksessa.
Millaisella yhteisellä mallilla ja ydinviesteillä Vapaaehtoinen pelastuspalvelu etenee
maakuntauudistuksen varautumiseen liittyvässä järjestöedustuksessa? SM:n virallisen aikataulun mukaan käynnissä on mallien kuvaaminen, mutta käytännössä rakenteita luodaan jo useilla alueilla.
MPK puoltaa kolmen (3) järjestöverkoston edustajan mallia, jossa Koulutusjärjestöverkoston, Sote-järjestöverkoston, Pelastusjärjestö-verkoston edustavat kattavasti
kolmatta sektoria.
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Maakuntauudistuksen kehittämiseen kannattaa jokaisen järjestön tulisi esittää oma
kantansa.
Alpo Nikula: Järjestöjen Referenssiryhmälle sai tehtäväksi esittää malli edustuksellisuudesta, toisaalta maakunnat saavat itse järjestäytyä oman tahtonsa mukaisesti sopimalla keskenään. Jo ennestään toimivia valmiita rakenteita ei kannata purkaa vaan
niitä voi parantaa entisestään toimimaan maakunnissa. Maakunnat eivät vielä ole
olemassa vaan suunnitelmia tehdään nyt, järjestöjen on hyvä suunnitella oma ja yhteinen edustus jo nyt.
Päätös:
Jokainen maakuntatoimikunta toimittaa seuraavaan Keskustoimikunnan
kokoukseen lyhyen raportin suunnitelmistaan osallistua maakuntien toimintaan. Mitä on tulossa ja miten tulevat olemaan mukana.
4.6 Lausunto Reservipoliisista
Keskusteltiin lausuntopyynnöstä ehdotukseen reservipoliisia koskevaksi lainsäädännöksi. Reservipoliisia koskevaa esitystä liittyvät aineistot löytyvät täältä: http://intermin.fi/hankkeet/hankesivu?tunnus=SM008:00/2016
Keskustelua aiheesta:
- Poikkeusolojen mekanismeja on tuotu mukaan arjen hallintaan ja häiriötilanteiden hoitamiseen.
- Voiko reservipoliisit toimia myös pelastustoiminnassa ”vapepa2” lisäresurssina? Kenties sittenkin paremmin koulutettuna lisäresurssina vaativampiin
tehtäviin.
- Koulutustasovaatimukset ja toimivaltakysymykset ja miten niitä ylläpidetään? Harjoituksilla pidetään yllä toimintavalmiutta, joiden yhteydessä voi
syntyä kosketuspintaa Vapepaan.
Päätös
Todettiin käyty keskustelu
4.7 Vapepan vuosikokous ja vuoden viimeinen Keskustoimikunta
Käytin keskustelu vuosikokouksen ja vuoden viimeisen Keskustoimikunnan ajankohdasta. Vuosikokouksen ajankohdaksi suuntaa antavan kyselyn perusteella sopisi
15.11.2018. Ajankohta voisi olla myös aiemmin.
Viimeinen Keskustoimikunnan kokous erillään pidetään muutama viikko vuosikokouksen jälkeen marras-joulukuussa.
Päätös
Pidetään yhdistetty Vapepan vuosikokous ja järjestöjen johdon tapaaminen torstaina 15.11.2018 klo 13:00-16:00 jatkuen klo 16:00 vapaamuotoisella tapaamisella.
Vuoden viimeinen Keskustoimikunta pidetään alustavasti 13.12. klo
13:00-16.
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4.8 Huomionosoitukset
Käsiteltiin Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Keskustoimikunnan hyväksyttäväksi tulevat huomionosoitukset Huomionosoitustyöryhmän esityksen pohjalta.
Päätös
Myönnettiin huomionosoitukset esityksen mukaisesti:
- Ansioristi Anne Perko, Suomen Palveluskoiraliitto, Häme
- Hopeinen ansiomitali Tarja Sirola, Suomen Palveluskoiraliitto, Häme
§ 5 TIEDOKSI ASIAT
5.1 Erämessut Riihimäellä 7.-10.6.2018
Käsiteltiin katsaus Vapepan osallistumisesta Erämessuille.
5.2

Kokonaisturvallisuusmessut Lahdessa 7.-8.9.2018

Käsiteltiin katsaus Vapepan osallistumisesta Kokonaisturvallisuusmessuille. Jäsenjärjestöt ovat tervetulleita osallistumaan Vapepan osastolle.
5.3. OHTO ja Vapepa Extranet
Käytiin lyhyt esittely OHTO:n ja Vapepan Extranetin toiminnasta käytännössä.
Extranettiin tulossa KTK:n oma alue jota tullaan käyttämään myös keskustoimikunnan kokouksien liitetiedostojen (>1MB) jakamiseen.
§ 6 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
6.1. Helsinki ja Uudenmaan alueen Hälytys-/Pelastuskoira-pilotti
Jarmo Hollstein ja Mika Soininen esittelivät pilottia (liite 6). Kyseessä on tietyn ryhmän (tässä koirapartion) saaminen nopeammin suoraan etsintäalueelle. Toimintamalli on tarkoitus ottaa koekäyttöön vuoden ajaksi 1.9.2018 alkaen HUP alueella.
§ 7 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen 16:06
LIITTEET:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vapepan toimintakertomusruudukko 2017
Toimintakertomus 2017 tiivistelmä
Vapepan tilastot 2017
KTK päätösten seurantalista
Vapepan vuosikello 2018
Uudenmaan hälytyspilotti

Video Kuusi faktaa Vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta:
https://www.youtube.com/watch?v=Xr91hYg0du8&t
Video Vapaaehtoiset Öljyntorjunnassa:
https://www.youtube.com/watch?v=uh4aaw_9LjU&t
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Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintakertomusruudukko 2017
19.4.2018
KOKONAISUUS
2017

Hälytystoiminta ja
auttamisvalmius

TAVOITE JA
TOIMENPITEET

OSATAVOITE

Konkreeettiset toimenpiteet /
huomioita

Toteuma 2017

Vaikutus

Vapepa/viranomaisyhteistyön
kehittäminen

Poliisiyhteistyö on kiinteää.
Tietoa ja tietoisuutta Vapepasta
lisäätään pelastuslaitoksilla sekä
akuutissa sosiaalipalvelussa.
Tieto alueellisesta ja
paikallisesta sopimustilanteesta
on kattavaa.
Edistetään yhteisiä
toimintamalleja.

Pyritään saamaan viranomaiset
mukaan kaikkiin koulutuksiin ja
harjoituksiin kaikkialla Suomessa.
Järjestetään ILMI 2017
yhteisharjoitus 25.-27.8.2017
Tavoitellaan valtakunnallisia
sopimuksia alueellisen ja
paikallisen yhteistyön tueksi
Käytetään riskiperustaisuutta
vahvemmin yhteistyön
määrittämisessä.

Viranomaiset ja erityisesti poliisi ovat
osallistuneet laajasti koulutuksiin ja
harjoituksiin, ei kuitenkaan kaikiin toivottuihin.
Pelastulaitosten suuntaan on viety tietoa sekä
alueellisesti, että valtakunnallisesti Vapepasta.
Tässä Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa hanke
on ollut yksi tärkeä toimija ja kärki.
ILMI harjoituksissa 16 eri paikkakunnalla oli
osallistujia 25 eri järjestöstä ja lukuisia
viranomaisia.
Valtakunnallisia pohjia ei luotu, mutta
poliisisopimuksen pohjalta luotu Pohjanmaan
maakuntatoimikunnan aluetta koskeva
Pelatuslaitoksen sopimus loi mallia.
Riskiperusteisuutta ei ole vielä laajemmin
sovellettu.

Viranomaiset hyödyntävät
Vapepan resursseja
enemmän ja laajemmalla
kirjolla, jolloin eri tilanteissa
tarjottava apu
yhteiskunnalle tehostuu.

Vapepa on
hälytettävissä
entistä paremmin
erilaisiin
avutustilanteisiin;
nopeasti,
toivotussa
laajuudessa ja
kokoonpanossa

Vapepan hälytysjärjestelmä
OHTO on otettu käyttöön
kattavasti.
OHTOn käyttöön on toimiva
tuki.
OHTOa ja sen käyttöä
kehitetään käyttäjäkokemusten
perusteella.

OHTOn käytön seuraaminen.
Käytöstä kertäätään palautetta eri
tahoislta ja tasoilta.
Kehittämisen ja ylläpito
resurssoidaan riittävästi.
Käyttöohjeistusta kehitetään mm.
hälyttämisen ja raportoinnin
laaduntamiseksi.
OHTOn kautta saatavan
ajantasaisen seurantatiedon
hyödyntäminen.

OHTO on käytössä kaikkialla MannerSuomessa ja se on myös käännetty ruotsiksi.
Kirjautuneita OHTOssa oli vuoden vaiheessa
noin 8000 hälytysryhmäläistä.
OHTOn raportointi on vielä puuttellinen, mutta
järjestelmän kautta saadaan jo ajantasaista
tietoa.
Käyttäjapalautetta kerätään edelleen ja
muutoksia järjestelmään tehdään sen
perusteella.
OHTOn kehittämistä on rajoittanut
työntekijäresurssin niukkuus, mikä on näkynyt
myös valtakunnallisten käyttöohjeiden
kohdalla.
Seurantatiedon hyödyntäminen on lähtenyt
liikkeelle, mutta toteutuu varsinaisesti vuoden
2018 puolella.

OHTOn kautta hälyttäminen
on nopeampaa ja tilanteen
hallinta parempaa. OHTO
lisää viranomaisen
luottamusta ja edelleen
Vapepan käyttöä heidän
tukenaan.

Vapepan toiminta
on laadukasta
kaikkialla

Vapean osaaminen perustuu
hälytysryhmien
kokonaisvalmiuteen ja laajaan
osaamiseen, jota voidaan
seurata.
Ryhmien osaamisen laatutason
määrittelytyö on
käynnistäminen.
Viranomaisille tarjottavat
palvelut/toiminta on määritelty
yhtenäisemmin ja selkeämmin.

Kerätään OHTOn kautta
seurantatietoa.
Kehitetään OHTOa seurannan
välineenä.
Luodaan eri viranomaislle "Vapepan
käyttöohjeet"
Kehitetään Extranet palvelu tiedon
ja hyvien käytäntöjen jakamiseen
ja yhteiseen jalostamiseen.

OHTOn kautta on löydetty laatuun ja
osaamiseen liittyviä haasteita, joita pyritään
ratkaisemaan mm. koulutusjärjestelmän ja
raportointikulttuurin kehittämisen kautta.
OHTOn seurantakäytön käytäntöjä kehitetään
vuoden 2017 analysoinnin yhteydessä.
Viranomaisten kanssa on pohjustettu
käyttöohjeiden luomista.
Extranet palvelun kehitysversio avattiin ja
palauteen perusteella järjestelmää kehitetään
vuoden 2018 aika, jolloin myös laajempi
lanseeraus tapahtuu.

Viranomaiselle tarjottava
apu on laadukkaampaa ja
kattavampaa. OHTOn
tietojen kautta toimintaa
saadaan kehitettyä
tarkemmin vastaamaan
tarvetta ja laatutavoitteita

Ensihuollon ja
psykologien
valmiusryhmän
kehittäminen

Lisätään viranomaisten
Seurataan OHTOn kautta käyttöä ja Ensihuollon tietoja on kirjattu OHTOon ja
tietoisuutta ensíhuollon ryhmien nostetaan toimintaa esiin eri
analysoitu, mutta laajemmin hyödynnykseen
osaamistesta ja
yhteyksissä.
päästään vasta vuoden 2018 aikana.
mahdollisuuksista tukea
viranomaisia

Uudet toimintamallit Laajamittaiseen
ja parempi
maahanmuutoon liittyvien
varautuminen.
toimiet on kuvattu ja sisällytetty
Vapepan toimintaan.
Laajoja vapaaehtoisjoukkoja
vaativien tilanteiden
toimintamallien tuodaan
käytäntöön.
Maa, vesi ja ilma yhteistoiminta
on toimivaa.
Digitalisaation vaikutukset
toimintamalleihin on huomiotu.

Luodaan ja levitetään ohjeistukset
Vapepan toiminnalle.
Levietään tietoa mahdollisuuksista,
malleista ja käytännöistä.
Harjoitellaan yhdessä
viranomaisten kanssa
Hyödynnetään OHTOn
mahdollisuudet.
Kartoitetaan kyberuhkien vaikutus
Vapepan toimintaan.

Laajamittaisen maahanmuuton mallit on
kuvattu SPR:n osalta ja ovat laajennettavissa.
Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa hankkeessa on
harjoiteltu toimintamalleja pienessä
mittakaavassa.
Yhteistyötä eri toiminta-alueiden välillä on
tehty.
Digitalisaation mahdollisuuksia on kartoitettu
ja kokeiltu erityisesti alueellisesti, mutta
laajamittainen hyödyntäminen on vielä edessä.

Ensihuoltoa osataan käyttää
enemmän viranomaisten
tukena auttamistilanteissa,
mikä tehostaa toimintaa.

Vapepa tarjoama tuki
viranomaiselle vastaa
ajankohtaisiin haasteisiin
parantaen yhteiskunnan
varautumista.

KOKONAISUUS
2017

TAVOITE JA
TOIMENPITEET

OSATAVOITE

Konkreeettiset toimenpiteet /
huomioita

Toteuma 2017

Vapepan
jäsenjärjestöjen
yhteistyön
koordinaatio on
toimivaa

Sääntömääräiset kokoukset ja
työryhmät muodostavat
toimivan kokonaisuuden sekä
suunnittelun että päätöksentoen
näkökulmista
Toimikunta- ja työryhmätyö on
kytketty palvelemaan toimintaa.

Toimikuntien ja työryhmien
toiminnan aktivointi ja tehtävien
tarkentaminen.
Avoimen ja aktiivisen työskentelun
ja vuoropuhelun edistäminen.
Aidon osallistumisen
mahdollistaminen tietoa jakamalla
ja paikkoja luomalla.
Järjestöjohdon tapaaminen
yhteisen tahtotilan edistämiseen.

Koordinaatioon jatkossa vaikuttaa vuoden
lopussa uusittu johtosääntö, jossa mm.
Keskustoimikunnan rakenetta muutetiin.
Vuonna 2017 toimi kolme työryhmää (etsintä,
henkinen tuki ja koulutus) sekä viestiryhmä
jatko-ajalla.
Kokouksissa ja tilaisuuksissa pyrittiin avoimeen
vuorovaikutukseen muodollisuuden sijaan.
Keskustoimikunta kokoontui 3 ja työvaliokunta
4 kertaa. Keskus- ja maakuntatoimikuntien
yhteinen työ- ja suunnittelukokous pidettiin
toukokuussa.
Järjestöjohdon tapaaminen lokakuussa keräsi
Selkeä koordinaatio ja
osallistujia 16 eri jäsenjärjestöstä pohtimaan ja
toimiva järjestöyhteistyö
linjaamaan jäsenjärjestöjen roolia ja
vähentää päällekkäisyyttä ja
sitoutumista.
tehostaa toimintaa
viranomaisen tukena.

Koordinaatioroolin
vahvistaminen

SPR:n ja Vapepa-koordinaation
roolit ovat selkeät
Jäsenjärjestöjen osallisuus ja
tehtävät ovat selkeät. Vapepan
sisäisen yhteistyön
kehittäminen eri järjestörymien
osalta.

Avoin ja aktiivien työskentelytapa
eri elimissä.
Selkeät työnjaot ja linjaukset eri
asoiden käsittelyyn eri tasoilla.
Verkostomaisen toimintatavan
parempi huominen ja
mahdollistaminen.
Jäsenjärjestöjen ja eri
järjestöryhmien roolien ja
työtapojen selkeytys.

SPR:n roolia jäsenjärjestönä ja Vapepakoordinaattorina on työstetty ja eri roolit on
kirjattu SPR:stategiaan.
Jäsenjärjestöjen osalta osallisuutta ja
vapepatoiminnan roolia on saatu etenemään,
mutta tässä ollaan vasta alussa uuden
johtosäännönkin myötä.

Vapepa edistää
uusia toimintatapoja
(etsintä,
ympäristöonnettom
uudet,
maahanmuutoon
varatuminen) joiden
kautta se on
käyettävissä
enstistä paremmin
erilaisissa tilanteissa
viranomaisten
tukena.

Vapepan toiminta on selkeästi
ohjeistettua kaikissa eri
tilanteissa.
Uusien toimintamuotojen
kehittäminen tapahtuu
koordinoidussa yhteistyössä.
MOVA ja RPAS toiminta
vakiintuu osana etsintöjä.
Öljyntorjuntahankkeen
materiaalit ja toimintamallit on
jalkautettu oljyntorjuntaan sekä
muihin laajoihin
onnettomuuksiin ja laajoja
vapaahtoisjoukkoja tarvitseviin
tehtäviin liittyen.

Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa
toimintamallien ja suositusten
tuominen käytäntöön
jatkohankkeen kautta.
Joukkueenjohtajakoulutuksen
järjestäminen.
Uusien muotojen harjoittelu
yhdessä muiden toimintojen
kanssa.
ILMI 2017 yhteisharjoituksessa 25.27.8.2017 harjoitellaan uusia
toimintamalleja.

Yhteisiä toimintamalleja on tarkennetu ja
jalkautettu koulutusten ja alueellisten
yhteistyöryhmien avulla.
Joukkueenjohtajakoulutuksesta järjestettiin
kaksi pilottikurssia osana ÖT -hanketta.
Uusia muotoja (RAPS, MOVA, ÖT) ei vielä ole
saatu kunnolla operatiiviseen valmiuteen, joten
niiden harjoittelu yhdessä muiden toimintojen
kanssa siiryy tulevalle vuodelle.
ILMI harjoituksessa tuotiin esiin uusia
toimintamuotoja.

Koordinaatio

Vapepa tuo uusia
toimintamalleja
viranomaisten tueksi,
parantaen yleistä
auttamisvalmiutta.

Vapepan toimijat on Suunnitellut koulutukset
koulutettu
järjestyvät.
tehtäväänsä
Uudet ja ajankohtaiset sisällöt
välittyvät koulutusten kautta
kentälle.

Vapepa-johtaja täydennys, Vapepa- Suunnitellut koulutukset pidettiin.
johtajakurssi, VAK-sisältöosa, VAK- OHTOn koulutusosion pohjustusta tehtiin,
täydennys.
mutta toteutus siirtyy vuoden 2018 puolelle
Järjestetään Ensihuollon, henkisen
tuen ja ensiapuryhmien yhteinen
ryhmänjohtajakurssi.
OHTON koulutusrekisterin
kehittäminen osaamispohjaisen
tiedon esilletuomiseen.

Vapepan toimijat
ovat harjoitelleet
tehtäviään.

Suunnitellut harjoitukset
toteutuvat.
Harjoitusten kautta
viranomaisyhteydet paranevat.

ILMI 2017 yhteisharjoitus 25.27.8.2017 ja harjoitukset
vastuuviran-omaisten kanssa (mm.
Jäätyvä 2017).
OHTOn kehittäminen osaamisen
seurannan välineeksi.

ILMI harjoitus pidettiin ja se kokosi 16 eri
paikkakunnalla 25 eri järjestöstä yli 1000
osallistujaa sekä lukuisia viranomaisia.
Vapepa oli alueelliseti muka viranomaisten
alueellisissa harjoituksissa (Jäätyvä ja Pirkka).
Harjoituksia on tuotu OHTOon, jota myös
käytetty harjoitusten "hälyttämiseen".

Vapepan toimijoille
on tarjolla
ajanmukaista
koulutusta

Koulutussisällöt ja menetelmät
ovat ajanmukaisia.
Toimijoille pystytään
tarjoamaan verkkokoulutuksia
koulutusjärjestelmän osana.

Sisältöjen ja menetelmien
päivittäminen.
Verkko-opintojen luominen ja
edelleenkehittäminen.

Koulutusmateriaaleja on päivitetty mm.
viestitoiminnan osalta. Etsinnän
valtakunnallisen materiaalin osalta työ on
kesken.
Keskustoimikunnan asettamat koulutuksen,
etsinnän ja henkisen tuen työryhmät tekivät
esityksiä tulevien päivitysten pohjaksi.
Verkko-opintojen osalta työ siiryy vuosille
2018 ja 2019.

Uusia jäseniä
entisten rinnalle

Nuoria on saatu innostettua
Hyvien toimintamallien jakaminen
mukaan Vapepa-toimintaan.
ja kehittäminen.
Osallistumisen pullonkauloja on Tiedonkeruu jäsenistöstä.
tuunnistettu ja poistettu.
Nuorten kuuleminen toiminnan
kehitäämisessä eri tasoilla.
Rekrytoinnin kehittäminen eri
yhteyksissä ml. hälytystilanteet.
Jäsenjärjestöjen tukeminen ja
kannustaminen Vapepa
toiminnassa.

Vapepan toimintaan helpon
mukaantulemisen kautta
saadaan kansalaisten
auttamishalua kanavoitua
viranomaisia tukevaksi
toiminnaksi.

Vapepan viestintä
yhdistää Vapepaa ja
levittää tietoa
toiminnasta

www-sivut tuovat tietoa uusille
jäsenille ja kiinnostuneille.
Www-sivut tulkevat
tiedonlevitys-tehtävää
viranomaisten suuntaan.
Extranet palvelun kautta
toimijat pysyvät tietoisina
ajankohtaisista tapahtumista ja
pystyvät osallistumaan
toiminnan kehittämiseen.

Vapepan toiminnan
tunteminen viranomaosen
tukena vähentää
kansalaisten spontaaneja
viranomaisten työtä
häiritseviä auttamistoimia.

Koulutus

Toiminnan
laajuus ja
tunnettuus

Vaikutus

Nuorten osalta keskustelua on käynnistetty ja
OHTOsta saatu ensimmäiset seurantatiedot
jäsenistön ikäjakaumasta. Keskustoimikunta
päätti asettaa vuodelle 2018 työryhmän
pohtimaan nuorten saamista mukaan.
Hälytystilanteiden paremepaa hyödyntämistä
rekrytoinnisaon linjattu ja työ jatkuu.
Jäsenjärjestöjen tukemisesta tehtiin
tarkentavia linjauksia
jäsenjärjestötapaamisessa lokakuussa. Muuten
tuki on ollut tuttua tiedotus- ja
ajatustenvaihtoyhteistyötä.
Kiinnostavan sisällön tuottaminen. Vapepan uudistetut verkkosivut ovat saaneet
Extranetpalvelun toteuttaminen
hyvää palautetta ulkopuolisten ja
sekä käytön opettelu.
viranomaisten suunnasta. Myös alueilla on
Uutiskirjeen lähettäminen jäsenille tuotettu kiinnostavaa materiaalia (artikkeleita
OHTOn yhteystiedoilla.
ja videoita), jota on jaettu myös
Artikkelit jäsenjärjestöjen lehdissä. valtakunnallisten sivujen ja facebookin kautta.
Syksyllä koekäyttöön otetun Extranetin käyttö
on vasta alkuvaiheessa ja järjestelmä vaatii
teknistä kehittämistä.
Uutiskirjeen toteutus siirtyi vuoden 2018
puolelle.

Vapepan koulutetut ja
harjoitelleet toimijat osaavat
hoitaa tehtävänsä
viranomaisen apuna
luotettavasti ja sovitusti,
jolloin Vapepan käytöstä on
toivottua hyötyä, eikä se
rasita viranomaisia.
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Vapaaehtoisen pelastuspalvelun vuosi 2017
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun painopisteet vuonna 2017 olivat toiminnan
yhtenäistäminen, koulutuksen ajanmukaistaminen, jäsenjärjestöjen roolin
kirkastaminen, Vapepan toiminnan selkeytys viranomaisille sekä Vapepan tunnettuuden
lisääminen. Toimintaa kehitettiin näiden painopisteiden mukaisesti.
Uusi hälytysjärjestelmä tehosti auttamista
Vapepan vuosi 2017 oli hälytystehtävien määrällä mitattuna hieman edellisvuotta
vilkkaampi, joten uusi hälytysjärjestelmä OHTO pääsi aktiiviseen käyttöön. OHTO otettiin
käyttöön kaikkien maakuntatoimikuntien alueella.
Vuoden lopussa jo valtaosa hälytyksistä tehtiin OHTOn kautta ja järjestelmässä oli
kirjautuneena noin 8000 hälytettävää vapaaehtoista. OHTO yhtenäisti toimintaa eri
puolilla maata ja nopeutti hälyttämistä.
Runsaasti harjoituksia
Harjoituksia ja uusille vapaaehtoisille suunnattuja peruskursseja järjestettiin
edellisvuotta enemmän, vaikka kokonaisuutena koulutusten määrä hieman väheni.
Koulutuksiin osallistui kaikkiaan yli 3800 vapaaehtoista.
Järjestöjen yhteinen koulutustyöryhmä hahmotteli Vapepan koulutusjärjestelmän
kehittämistarpeet vuosina 2018 ja 2019 tehtävän kehittämistyön pohjaksi.
Vapaaehtoisten verkkopalvelu avattiin koekäyttöön
Vapepan verkkoviestintäuudistus eteni, kun vapaaehtoisten Extranet-verkkopalvelu
otettiin koekäyttöön. Palvelu toimii sisäisenä viestintäkanavana ja aineistopankkina.
Vuonna 2016 julkaistut uudet verkkosivut tekivät Vapepan uutisista ja tapahtumista
entistä näkyvämpiä. Lisäksi Vapepan näkyvyyttä kasvattivat ILMI-harjoitukset, joita
järjestettiin yhteensä 16 paikkakunnalla.
Koordinaation tiedonkeruuta ja raportointia kehitettiin
Koordinaatiotyötä rahoittava STEA teki tarkastuksen koordinaation toteutuksesta.
Jatkossa Punaiselta Ristiltä edellytetään systemaattisempaa tiedonkeruuta ja sen
kytkemistä näkyvämmin päätösten taustalle siten, että Vapepa-toiminnan vaikuttavuus
voidaan raportoinnissa selkeästi osoittaa. Tämän kehittämiseksi Punainen Risti teki kaksi
laajaa Vapepa-kyselyä: tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksen ja etsintätoiminnan tilaa
kartoittavan kyselyn.
Verkoston työn tehostamiseksi Vapepan johtosääntö uusittiin. Jäsenjärjestöjen johto
asetti järjestöille ja koordinaatiolle suosituksia järjestöjen roolin selkeyttämiseksi.
Uusia kumppanuuksia viranomaisten kanssa
Vuoden aikana viranomaisten julkaisemat strategiat ja linjaukset painottivat järjestöjen
merkitystä sisäisessä ja kokonaisturvallisuudessa.
Vapepan yhteistyötä kehitettiin erityisesti pelastustoimen kanssa. Vapaaehtoiset
öljyntorjunnassa -hankkeessa pelastustoimi oli keskeisenä yhteistyötahona. Pohjanmaan
pelastuslaitoksen kanssa solmittiin poliisisopimuksen kaltainen alueellinen sopimus, jota
voidaan käyttää vastaavien sopimusten pohjana myös muualla maassa.
Puheenjohtaja Kari Välimäen toimikausi päättyi vuoden 2017 lopussa. Hänen
seuraajakseen valittiin Minna Karhunen.
www.vapepa.fi

Vapepan toimintatilastot 2017
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HÄLYTYKSET
Toiminta maalla (Suomen Punaisen Ristin koordinoima Vapepa)
Vuonna 2017 osallistui 331 toteutuneeseen operaatioon maalla yli 3.500 vapaaehtoista, kerryttäen
yli 20.000 vapaaehtoistuntia.

Toiminta maalla
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Hälytysten määrä piireittäin ja auttamistilanteittain 2017
HUP
Eksyminen/katoaminen
Ensihuolto
Liikenneonnettomuus
Muu auttamistilanne
Ympäristöonnettomuus
Valmiushälytys
Hälytysten määrä yht.

25
12
1
5
0
11
54

Va-Su,
Häme Ka-Su Lappi Lä-Su Oulu Satak. Sa-Ka Åbol
Östb. YHT.
25
23
16
43
14
16
17
11
6
196
4
9
33
4
49
0
111
0
1
0
0
3
0
0
0
0
5
0
4
1
0
0
8
1
0
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
10
3
2
3
11
39
0
85
31
41
26
47
19
52
40
100
6
416

Toiminta ilmassa
Suomen Lentopelastusseuran koordinoiman lentopelastuksen koneet hälytettiin etsintöihin
vuoden aikana 46 kertaa. Niistä toteutui 43, joissa lennettiin 76 lentotuntia.

Toiminta vesialueilla
Suomen Meripelastusseuran vapaaehtoiset hälytettiin vuonna 2017 pelastus- ja avunantotehtäviin
1474 kertaa. Apua vesillä sai yhteensä 3021 ihmistä ja 1251 alusta. 27 ihmistä pelastettiin
todennäköiseltä menehtymiseltä ja 34 alusta tuhoutumiselta.

47
27
1
5
0
20

%
%
%
%
%
%

Kiireelliseen pelastustehtävään lähdettiin 116 kertaa. Etsintöjä sekä sairaankuljetus- ja
ensivastetehtäviä suoritettiin yhteensä 153. Loput olivat vaativuudeltaan eriasteisia avunanto- ja
vahingontorjuntatehtäviä. Trossi-jäsenpalvelutehtäviä kertyi 326.

KOULUTUS

kpl

Helsingin ja Uudenmaan piiri
Hämeen piiri
Kaakkois-Suomen piiri
Lapin piiri
Länsi-Suomen piiri
Oulun piiri
Satakunnan piiri
Savo-Karjalan piiri
Varsinais-Suomen piiri ja Åbolands disktrikt
Ålands distrikt
Österbottens svenska distrikt

os.

Muu koulutus

Ensihuollon
jatkokurssi

Maastojohtajakurssi

Etsinnän
jatkokoulutus

Henkisen tuen
jatkokurssi

Henkisen tuen
peruskurssi

Pelastuspalvelun
peruskurssi

Ensihuollon
peruskurssi

Etsintä- ja
viestikurssi

Etsinnän
peruskurssi

PAIKALLINEN JA
ALUEELLINEN
KOULUTUS 2017

Viestitoiminnan
peruskurssi

Vapepan koulutustoiminta maalla
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Alueellisen ja paikallisen peruskoulutuksen lisäksi Suomen Punaisen Ristin toimesta on
valtakunnallisesti koulutettu 23 Vapepa-johtajaa kahdella eri kurssilla. Täydennyskoulutukseen
osallistui 28 Vapepa-johtajaa. Valmiuskouluttajien sisältöosalle osallistui 20 koulutettavaa ja
täydennykseen 50.
Vapepan koulutustoiminta ilmassa
Suomen Lentopelastusseuran järjestämästä tehtäväkohtaisesta koulutuksesta on kertynyt
valmistuneita kelpoisuuksia viime vuonna kaikkiaan 51 kappaletta (vuosi 2016: 43; 2017 ilman RPAS
46 kpl)
Näistä on 22 lentoetsijän, 15 tehtävänjohtajan, 8 lentäjän, 3 RPAS kauko-ohjaajan ja 3 kaukoohjaustähystäjän kelpoisuutta.
Vapepan koulutustoiminta vesillä
Vuonna 2017 järjestettyihin Meripelastusseuran koulutustapahtumiin osallistui kaikkiaan yli 600
vapaaehtoista meripelastajaa. Kursseja järjestettiin 21, ja niille osallistui kurssilaisia 39
paikallisyhdistyksestä tai asemalta. Vuoden aikana tehtiin noin 370 koulutustasonimitystä ja noin
780 tehtävämääräystä, joista noin 200 oli tehtävämääräyksiä pelastusveneen päällikön tehtävään.
Uusia miehistönjäseniä tuli toimintaan mukaan noin 150.
Lisäksi meripelastusyhdistykset hoitivat lähes 500 turvavene-, valistus- ja esittelytehtävää erilaisissa
tapahtumissa ympäri maata.

KTK päätösten seurantalista 19.4.2018 (KTK 2/18)
Keskeiset talouden tunnusluvut liitetään toimintakertomukseen.
Työ ja suunnittelukokouksessa -kokouksessa toukokuussa esitellään
laajempi selvitys STEA/RAY rahan käytöstä.
Järjestöjen roolin ja osallisuuden kirkastamiseksi seuraavaan
toimintasuunnitelmaan pyydetään jäsenjärjestöiltä lyhyt pätkä siitä, mitä
järjestössä aiotaan tehdä Vapepa-toiminnan edistämiseksi.
Todettiin Työvaliokunnan linjaus, että jatkossa Vapepan Keskustoimikunnan
kokousten kutsut ja pöytäkirjat julkaistaan (soveltuvin osin) Vapepa.fi
sivuilla.
Keskustoimikunnan myöntämät huomionosoitukset ovat jatkossa julkisia
myöntämisen jälkeen.
Jäsenjärjestöjen johdon tapaamisessa 10/2017 tulee esitellä järjenjärjestöjä
toisille, esittää kehittämisajatuksia koordinaatiolle, nostaa sitoutumisen
näkökulmasta tärkeitä tekijöitä esille sekä linjata toimenpiteitä niin
koordinaatiolle kuin jäsenjärjestöille. (linjaukset...)
Muokataan toimintasuunnitelmaruudukkoa vastaamaan selkeämmin
toivottuihin kehittämistoimiin.
Jatketaan keskustelua STEA:n kanssa yhteisen ymmärryksen
parantamiseksi.
Vahvistettiin järjestötapaamisen keskeiset huomiot ja osoitetut tehtävät
Ylläpidetään listaa kokouksissa sovituista toimenpiteistä, vastuuhenkilöistä
ja tehtävien etenemisestä.
Yhteenveto TVS-vastauksista tuotetaan vastaajille tiedoksi kevään aikana.
Myös alueellisesti eroteltuja vastauksia on selvitettävissä. (TVS -selvityksen
havainnot…)
Huomionosoitusohje ja listat huomionosoituksen saaneista eri vuosina
julkaistaan Vapepan verkkosivuilla
Sovittiin myös, että keskeisten henkilöiden (Keskustoimikunta ja
maakuntatoimikuntien puheenjohtajat) nimet ja sähköpostit julkaistaan
(luvalla) Vapepa.fi sivuilla.
Vuoden 2019 valtakunnallinen vapepa-foorumi ehdotetaan toteutettavaksi
jäsenjärjestöjä/viranomaisia/laajemmin järjestökenttää kiinnostavana
laajana seminaarina /messuina pääkaupunkiseudulla/eteläisessä Suomessa.
Kuvataan koordinaatiopalvelu ja sen kohderyhmä selkeämmin ja
ymmärrettävämmin, jolloin myös niihin liittyvät tavoitteet ja tulokset
voidaan kuvata paremmin.
Selkeytetään päätösten seurantaa.
Tarve on kirkastaa yhteisiä pelisääntöjä siitä mikä on Vapepa-toimintaa),
etteivät ne ole järjestökohtaisia tulkintoja. Jäsenjärjestöjen tulisi myös
tuoda selvemmin esiin, mikä osa on Vapepa-toimintaa tai milloin he ovat
mukana Vapepa-toiminnassa – ja mikä osan on omaa.
Hyväksytään Suomen Yrittäjät toimintaa tukevaksi jäseneksi.
Luodaan ohjeistus uudelle jäsenelle

Tehty
30.3.2017

KTK 1/2017 koordinaattori

12.4.2018 JATKUVA

30.3.2017

KTK 1/2017 koordinaattori

12.4.2018 JATKUVA

Esitetty 2017

30.3.2017

KTK 1/2017 Jäsenjärjestöt

12.4.2018 JATKUVA

Pyydetty, mutta ruudukko
muuttanut tilausta.
Pidetään vireillä

30.3.2017

KTK 1/2017 koordinaattori

12.4.2018 JATKUVA

Julkaistu (viiveellä)

Julkaistaan Extranetissä, kun lähetetty

30.3.2017

KTK 1/2017 koordinaattori

12.4.2018 JATKUVA

Osin huomioitu

Liitetään muistioihin

4.9.2017

KTK 2/2017 koordinaattori

12.4.2018 JATKUVA

4.9.2017

KTK 2/2017 koordinaattori

12.4.2018 JATKUVA

Linjaukset tehty ja osin
huomioitu
Muokattu 2018
taulukkoa.

Jatketaan kytäntöä
Tuotetaan taulukko tiiviimpänä uudelta pohjalta
vuodelle 2019

4.9.2017

KTK 2/2017 koordinaattori

12.4.2018 JATKUVA

Käyty keskusteluja

Jatketaan

13.11.2017

KTK 3/2017 koordinaattori

12.4.2018 JATKUVA

Vastaavasti 2018 tapaamisen osalta

1.3.2018

KTK 1/2018 koordinaattori

12.4.2018 JATKUVA

Huomioitu ToSu 2018
Ensimmäinen versio
käsittelyssä

30.3.2017

KTK 1/2017 koordinaattori

12.4.2018 KESKEN

Tuotettu yleinen. Jaeltu
KTK, MKTK, VP

30.3.2017

KTK 1/2017 koordinaattori

12.4.2018 KESKEN

Kesken

Linkki jakoon
Extranettiin. Pohja myönnetyjen dokumetointiin
myönnetyistä.

30.3.2017

KTK 1/2017 koordinaattori

12.4.2018 KESKEN

KTK ok, MKTK ei

Jatketaan

4.9.2017

KTK 2/2017 koordinaattori

12.4.2018 KESKEN

Kesken

Jatketaan valmistelua.
Huom! Vuosikokous

4.9.2017

12.4.2018 KESKEN

On kuvattu, mutta
edelleen vara viilata

4.9.2017

KTK 2/2017 koordinaattori
koordinaattori,
KTK 2/2017 puheenjohtaja

4.9.2017

koordinaattori,
KTK 2/2017 jäsenjärjestöt

Vuoden 2018 toiminnan tavoitteita ja mittareita tulee tarkentaa. Tätä työtä
lähtee tekemään ”Tavoitteet ja mittarit” - tiimi SLPS Janne Vainio,
Palveluskoiraliitto Jenni Sairanen ja Sukeltajaliitto Ari-Pekka Arponen.

1.3.2018

Keskustoimikunnan työlle tulee laatia työsuunnitelma.

1.3.2018

Luodaan KTK:lle Vapepan extranettiin oma työtila ja pääsy OHTO
jäsenjärjestön yhteishenkilön roolissa.
Keskustoimikunnan jäsenten tulee viedä Vapepa-viestiä keskustoimikunnan
ulkopuolisille Vapepa verkostoille.

1.3.2018
1.3.2018

Vastuu

Tarkistus

Tila

Jatkotoimenpiteet (mitä, mihin
menneässä...)

Tilan kuvaus
2016 kertomuksessa.
Ei vielä 2017
tiivistelmässä

13.11.2017

Kokous

12.4.2018 KESKEN

Liitetään 2017 tiivistelmään
Toteutetaan myös 2018

Jatketaan käytäntöä

Kuvataan STEA hakemukseen 2019
Palataan edell. pöytäkirjaan.
Käydään seurantalistaa läpi

12.4.2018 JATKUVA

Tehty, mutta kesken

Jatketaan

KTK 3/2017 koordinaattori

12.4.2018 KESKEN

Tarkempi sopiminen
yhteistyöstä tekemättä

Tuotetaan "Miten uusi jäsenjärjestö mukaan" ohjeistus www-sivuille.

KTK 1/2018 koordinaattori
koordinaattori,
KTK 1/2018 puheenjohtaja

12.4.2018 KESKEN

Ei työstetty

Sovitaan kokous

12.4.2018 KESKEN

Osia on

Laaditaan

12.4.2018 KESKEN

Esittely ja OHTO
kirjautumiset KTK 2/18,
Tekninen kehitys kesken. Palataan kokouksessa 3/2018

12.4.2018 KESKEN

Ei tietoa, joitain on

KTK 1/2018 koordinaattori
Keskustoimikunn
KTK 1/2018 a jäsenet

Seuraavaan kokoukseen kotitehtävä

On tarve selkeyttää yhteistä toimintatapaa ja käsityksiä
(maakuntauudistukseen liittyen). Asian käsittelyä jatketaan tulevissa
kokouksissa.
Radiojärjestelmien suunnittelua jatketaan esitetyn suuntaisesti SPR:n ja
SRAL toimesta ennen laajempaa järjestökierrosta.
Vahvistettiin vuoden 2018 painopisteet toiminnansuunnittelun pohjaksi:
Hyväksyttiin tehtäväkuvaukset kehittämistyöryhmille. Kaikkien
kehittämistyöryhmien kehittämisalueista tuotetaan työpajat Heimari kokoukseen.
Annetaan Viestityöryhmälle toiminta-aikaa vuoden 2017 loppuun
viestikoulutus-materiaalin uusimiseen.
Kirjattiin tiedoksi ILMI 2017 kokonaisuuteen ilmoitetut harjoitukset ja
tilaisuudet.
Vahvistettiin Huomionosoitusohje 30.3.2017
Todettiin, että Vapepa-toiminnaksi laskettavan toiminnan tulisi aina linkittyä
paikallis- tai maakuntatoimikuntaan ja olla yhteisissä
tapahtumakalentereissa sekä olla avointa muiden järjestöjen osallistujille.
Jatketaan Johtosäännön valmistelua, jotta uudistukset saadaan voimaan jo
vuodelle 2018. Tämä tarkoittaa mm. johtosäännön päivittämistä.
Toiminnan kehittämiseen vuodelle 2018 esitetään alustavasti kahta
työryhmää: koulutusjärjestelmän kehittämistyöryhmää sekä
jäsenjärjestöyhteis-työn kehittämistyöryhmää. Jako klustereihin jätetään
toistaiseksi
hyväksyttiin työryhmien esitykset kehittämiskohtaista, joista useimmat ovat
jo sisällytetty toimintasuunnitelmaan vuodelle 2018. (kehittämiskohteet
TS:ssä…)(Kehittämiskohteet jotka ei TS:ssä…)
Vuodelle 2018 päätettiin asettaa kolme työryhmää ja niille puheenjohtajat).
Työryhmät esittelevät tarkemmat suunnitelmansa (tavoitteet, kokoonpano,
työskentely…) vuoden 2018 ensimmäisessä Keskustoimikunnan
kokouksessa.
Hyväksyttiin 1.1.2018 käyttöönotettava johtosääntö kokouksessa tehdyin
muutoksin.
Toimintakertomus 2017 tehdään taulukkomuodossa. Painettu Vapepa-info
tuotetaan ”vuosiesitteenä” ja Vapepan markkinoinnin välineeksi.
Liitetään Naisten Valmiusliitto valmiusjärjestöihin.
Vuosikellon luonnos valmistellaan seuraavaan kokoukseen.
Kirjattiin aihioita Vapepan painopisteiksi vuodelle 2019. Seuraavassa
kokouksessa 16.4. nostetaan vahvistettavat painopisteet.
Vapepa Info -lehdestä tuotetaan toimintakertomuksen rinnalle painettu ns.
vuosiesite. Tähän tiedottaja tulee pyytämään erikseen tietoja ja tarinoita
jäsenjärjestöiltä vuoden 2017 Vapepa-toiminnasta.
Järjestöt kommentoivat ja täydentävät ruudukon sisältöä itse vuoden 2017
ruudukkomuotoiseen toimintakertomukseen. Lopullinen toimintakertomus
kootaan tästä luonnoksesta.

1.3.2018

KTK 1/2018 kaikki
koordinaattori,
KTK 1/2018 SPR

12.4.2018 KESKEN

Käsittelyssä KTK 2/18

Palataan kokouksessa 3/2018

12.4.2018 KESKEN

Taustaselvityksiä tekeillä

Palataan kokouksessa 3/2018

30.3.2017

KTK 1/2017

12.4.2018 OK

30.3.2017

KTK 1/2017

12.4.2018 OK

Näkyvät ToSu 2018
Tuotettiin työpajat, joita
pidettiin hyvinä ja ne
olivat tuottoisia.

2018 toteutetaan myös.

30.3.2017

KTK 1/2017

12.4.2018 OK

Materiaali tuotettu

30.3.2017
30.3.2017

KTK 1/2017
KTK 1/2017

12.4.2018 OK
12.4.2018 OK

OK
OK

4.9.2017

KTK 2/2017

12.4.2018 OK

Jaettu tietoa

4.9.2017

KTK 2/2017

12.4.2018 OK

Johtosääntö vahvistettu

1.3.2018

4.9.2017

KTK 2/2017

12.4.2018 OK

Vahvistettu mutta toiset.
Jäsenjärjestöasiat ovat
muuten nostettu ToSussa

13.11.2017

KTK 3/2017

12.4.2018 OK

Huomioitu

13.11.2017

KTK 3/2017

12.4.2018 OK

Asetettu.

13.11.2017

KTK 3/2017

12.4.2018 OK

OK

13.11.2017
13.11.2017
1.3.2018

KTK 3/2017
KTK 3/2017
KTK 1/2018

12.4.2018 OK
12.4.2018 JATKUVA
12.4.2018 OK

OK
Liitetty.
OK

1.3.2018

KTK 1/2018

12.4.2018 OK

1.3.2018

KTK 1/2018

12.4.2018 OK

OK

1.3.2018

KTK 1/2018

12.4.2018 OK

OK

KTK:n 4. kokous
- Arvioidaan vuoden 2018 toiminta
- Konkretisoidaan vuosi 2019
- Todetaan MKTK:n järjestöedustus
Vapepa-foorumit

Huomionosoitukset läpi vuoden
MKTK:n puoltamina ennen KTK:n
kokouksia.

Maakuntien valmiusavaukset

Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa –
hankkeen päätösseminaari

Tilastot maakunnilta ja
jäsenjärjestöiltä

Vapepan vuosikokous ja
jäsenjärjestöjen johdon tapaaminen

Vapepa-johtaja täydennyskoulutus

Vapepa-johtaja koulutus

PTK:n kevätkokoukset
- vahvistetaan toimintakertomus 2017
- ennen MKTK:n kevätkokousta

MKTK:n vuosikokoukset
- Vahvistetaan toimintasuunnitelma 2019
- MKTK:n kokoonpano 2019
- Ehdotukset vuoden valtakunnalliseksi ja
maakunnalliseksi pelastajaksi

KTK:n 1. kokous
- vuoden 2017 toiminnan arvio
- seuraavan vuoden painopisteet
- työryhmien tehtäväkuvaukset

Valmiuskouluttajien
täydennyskoulutus
PKTK:n vuosikokoukset
- Vahvistetaan toimintasuunnitelma
2019
- Ennen MKTK:n syyskokousta
Kokonaisturvallisuusmessut
Jatkohakemus STEAlle

Vapepa-johtaja koulutus

2018

MKTK:n kevätkokoukset
- vahvistetaan toimintakertomus 2017
- käsitellään huomionosoitusesitykset
- ennen KTK:n 2. kokousta
Valmiuskouluttajakoulutus;
sisältöosa
KTK:n 2. kokous
- Vahvistetaan toimintakertomus 2017

KTK:n 3. kokous
- alustava toimintasuunnitelma 2019
- Valmistellaan vuosikokouksen asiat

Vapepan työ- ja
suunnittelukokous
- toimintasuunnitelman 2019 runko
- MKTK:n yhteiset asiat
koordinaatiolle ja valmiuspäälliköille
Vuosiselvitys STEAlle
Vapepa-info ilmestyy

HÄLYPILOTTI
Vapepa Uusimaa
2018

TAVOITE: Auttamistoimien käynnistäminen nopeammin
• Pilottivaiheessa mallia kokeillaan koirakoiden hälyttämisessä

