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KOKONAI-

SUUS

TAVOITE JA 

TOIMENPITEET

OSATAVOITE Konkreeettiset toimenpiteet / Koordinaatio ja hallinto Konkreeettiset toimenpiteet / 

Maakunnat 

Konkreeettiset toimenpiteet / 

Paikallistaso

Konkreeettiset toimenpiteet / 

Jäsenjärjestöt

Toteuttamisen 

resurssit ja vetovastuu 

/ KT

MITTARIT 

millä toteutumista/ 

onnistumista 

mitataan 

(valtakunnallisesti)

MITTARIT 

mikä on toteuksen/ 

onnistumisen 

tavoitervo

Vapepan 

viranomais-

yhteistyön 

kehittäminen 

Poliisiyhteistyö on kiinteää.

Tietoa ja tietoisuutta Vapepasta 

lisäätään pelastuslaitoksilla sekä 

akuutissa sosiaalipalvelussa. 

Tieto alueellisesta ja paikallisesta 

sopimustilanteesta on kattavaa. 

Toimintamallit ovat yhtenäisiä.

Edistetään yhteistoimintaa viranomaisten kanssa liityen 

kaikkiin koulutuksiin ja harjoituksiin kaikkialla 

Suomessa. 

Valtakunnallinen yhteistyökokous Poliisin ja Vapepan 

kesken.

Valtakunnallisten sopimusten ja sopimuspohjien 

valmistelu alueellisen ja paikallisen yhteistyön tueksi. 

Riskiperustaisuuden käyttäminen vahvemmin yhteistyön 

määrittämisessä. 

Alueellisten ja paikallisten poikkevien toimintamallien 

kirjaaminen näkyviin huomioitaviksi ja 

hyödynnettäviksi. 

Eri viranomaiset mukana 

toimikuntien kokouksissa. Alueelliset 

sopimukset/yhteistyö 

valtakunnallisten lijausten/pohjien 

mukaisesti.

Tietojen välittäminen 

keskustoimistolle alueellisista ja 

paikallisista sopimuksista, sekä 

niiden erityispiirteistä.

Yhteistyön rakentaminen 

viranomaisten hallintorajojen 

mukaan naapurimaakuntien kanssa.

Eri viranomaiset mukana 

toimikuntien kokouksissa.

Omien viranomaisyhteyksien 

tuominen Vapepaan

Vapepa-koordinaattori, 

valmiuspäälliköt, ÖT-

hankesuunnittelija 

Alueellisten 

pelastustoimien 

kontaktointi.

Yhteistyösopimusten 

kattavuus.

Sopimukset 

aikaasaatu tai tekeillä.

Vapepa on 

hälytettävissä 

entistä paremmin 

erilaisiin avutus-

tilanteisiin; 

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 ja käytöstä saatavan 

palautten kerääminen eri tahoilta ja tasoilta. 

Kehittämisen ja ylläpidon riittävän resurssoinnin 

varmistaminen.

Kattavan käyttöohjeistuksen luominen ja sen jatkuva 

kehitys hälyttämisen ja raportoinnin laaduntamiseksi.

Raportointi- ja seurantatyökalujen kehittäminen.

OHTOn kautta saatavan ajantasaisen seurantatiedon 

laajentaminen ja hyödyntäminen.

Kirjautumisen edistäminen.

Kansantajuisten Info-tilaisuuksien 

vetäminen. 

Valmiuspäivystäjien ja Vapepa-

johtajien riittävä ja tarkoituksen-

mukainen OHTO-koulutus.

OHTOn sisäänajovaiheessa 

nimettyjen maakunnallisten OHTO-

tukihenki-löiden yhteydenpito 

suoraan hälytysryhmien ylläpitäjiin.

Maakunnallisista OHTO-

tukihenkilöistä ja valtakunnallisesta 

OHTO-tuesta tiedottaminen.

Kirjautumisen edistäminen. 

Kansantajuisten Info-tilaisuuksien 

järjestäminen. 

Toimijoiden ohjatusti kirjaaminen. 

Näkyvä paikallistason hälytys-

tehtävistä tiedottaminen OHTOn 

kiinnostavuuden lisäämiseksi.

OHTOn käyttäjäkokemusten 

kerääminen ja ongelmien nopea 

selvittäminen maakunnallisten 

OHTO-tukihenkilöiden kanssa.

Tietojen ylläpito.

OHTO-hälytysjärjestelmästä 

tiedottaminen, samalla syötetään 

tietoa järjestön roolista Vapepassa.

Valmiuskoordinaattori 

ja suunnittelijat

Alueilla tehtäväänsä 

koulutetut 

resurssikouluttajat 

jokaisesta 

maakuntatoimikunnast

a, piirien OHTO-

kummit

Hälytysryhmien 

määrä OHTOssa.

Eri tilanteiden ja 

käyttäjätasojen 

ohjeistukset.

Toimivat 

raportoinnit eri 

tiedontarpeisiin.

80 % Vapepan 

ryhmistä 

valtakunnallisesti 

käyttää.

100% raportoi OHTOn 

kautta.

Ohjeistukset olemassa 

ja ajan tasalla.

Saadaan tarvittavat 

tiedot.

Vapepan toiminta 

on laadukasta 

kaikkialla

Vapepan osaaminen perustuu hälytys-

ryhmien kokonaisvalmiuteen ja laajaan 

osaamiseen, jota voidaan seurata. 

Ryhmien osaamisen laatutason 

määrittelytyö on käynnistetty.

Viranomaisille tarjottavat 

palvelut/toiminta on määritelty 

yhtenäisemmin ja selkeämmin.

Aluellisesti poikkeavat toimintatavat 

tunnetaan, jolloin toiminta yli 

aluerajojen on toimivaa.  

Tarkistetaan hälytysryhmän minimivaatimukset  eri 

toimialueittain.

Selkiytettään eri tavoin organisoituneiden 

hälytysryhmien kiinnittymistä Vapepaan.

Määritellään eri tasoinen osaaminen  ja sen kirjaaminen  

OHTO:oon.

Kootaan viranomaisille selkeät esitykset Vapepan 

käytöstä eri tilanteissa.

Kuvataan alueelliset toimintatavat ja käytännöt, jaetaan 

hyvät käytännöt jaetaan ja sovitetaan erilaisuudet  

kokonaisuuteen läpinäkyvästi.

Tiedottaa minimivaatimuksista 

paikallitsoimikunnille ja 

hälytyryhmille.

Seurata ryhmien osaamisen laatua.

Kuvata ja välittää keskutoimitolle 

paikalliset omat/poikkeavat 

käytännöt hälytystoiminnassa.

Paikallistoimikunnat ja 

jäsenjärjestöjen paikallisosastot 

tms.tiedottavat ja valvovat 

minimiosaamisen toteutumista.

Seurata omien hälytysryhmien 

vaatimusten toteutumista.

Vapepa-koordinaattori, 

valmiussuunnittelijat ja 

valmiuspäälliköt

Alueellinen ja 

paikallinen 

kattavuus.

Laatukriteerit 

tunnetaan.

Seurantatietopohja 

luotu (tulevan 

vertailun pohja).

75% hälytysryhmistä 

raportoi 

laatukriteerien 

mukaisesti asioista 

OHTOssa.

Ensihuollon 

vahvistaminen 

osana Vapepa 

toimintaa.

Ensihuolto on kytketty selkeästi  

kokonaisuuteen mukaanlukien 

henkinen tuki

Lisätään vapepalaisten ja viranomaisten tietoisuutta 

ensihuollon ja henkisen tuen hälytysryhmien 

osaamisesta ja mahdollisuuksista tukea viranomaisia.

Ensihuollon ja sen eri osa-alueiden seuranta OHTOn 

kautta.

Ensihuollon toiminnan ja sen merkityksen tuominen 

esiin eri yhteyksissä.

Ensihuollon ja sen eri osa-alueiden 

seuranta.

Ensihuollon toiminnan ja merkityksen 

tuominen esiin eri yhteyksissä.

Ensihuollon perus- ja 

jatkokoulutusten järjestäminen.

Henkisen tuen perus- ja 

jatkokoulutusten järjestäminen.

Ensihuollon ja henkisen tuen  

peruskoulutusten järjestäminen ja 

koulutuksiin osaallistumisen 

kannustaminen.

Ensihuollosta tiedottaminen.

Ensihuollon koulutuksiin 

osallistumisen kannustaminen.

Valmiussuunnittelija, 

valmiussuunnittelijat, 

valmiuskoulutus-

suunnittelija

Ensihuollon kurssien 

ja osallistuneiden 

määrä.

Osallistujia joka 

toimialueelta 

jokaisesta piiristä.

Uusia jäseniä 

nykyisten rinnalle

Olemme avoimia nuoria toimijoita 

kohtaan

Tuodaan esiin pullonkauloja ja esitetään toimia niiden 

avaamiseksi.

Tuo esiin pullonkauloja ja esittää 

toimia niiden avaamiseksi.

Avataan toimintaa nuorille. 

Tuottaa nuorille suunnattua 

toimintaa. 

Uusien hälytysryhmien perustaminen.

Tuottaa nuorille suunnattua 

toimintaa.

Vapepa-koordinaattori, 

valmissuunnittelija, 

valmiuskoulutus-

suunnittelija

Ikärakenne Nykyisen ikärakenteen 

selvittäminen pohjaksi

Uudet toiminta-

mallit ja parempi 

varautuminen.

Öljyntorjuntahankkeen laajoja 

vapaaehtoisjoukkoja vaativien 

tilanteiden toimintamallien laaja 

hyödyntäminen.

Maa, vesi ja ilma yhteistoiminta on 

toimivaa. 

Digitalisaation vaikutusten 

toimintamalleihin on huomiotu.

Harjoitellaan toimintamalleja ja järjestöjen välistä 

yhteistyötä yhdessä viranomaisten kanssa.

ÖT-yhteistyöryhmät jokaisella yhteistoiminta-alueella. 

Jokaisella yhteistoiminta-alueella ÖT-harjoitus.

Selvitetään ja kehitään OHTOn toimintaa laajoissa ja 

pitkäkestoisissa tilanteissa toimimiseen.

Kartoitetaan kyberuhkien vaikutus Vapepan toimintaan.

Ehkäisevän työn työryhmä selvittämään Vapepan 

mahdollisuuksia varautumisessa.

Maakunnallisten 

yhteistoimintaharjoitusten 

järjestäminen yhteistyössä 

keskustoimiston kanssa.

Kerätään kokemustietoa OHTOn 

toimimisesta pidempiaikaisissa 

tilanteissa.

Osallistumien harjoituksiin. Oman järjestön ja hälytysryhmien 

osallitumismahdollisuuksien 

kartoittaminen.

Vapepa-koordinaattori, 

valmissuunnittelija, 

valmiuskoulutus-

suunnittelija, 

valmiuspäälliköt

ÖT-hankesuunnittelija

Maakunnallinen ÖT-

organsoituminen.

Jokaisella 

yhteistoiminta-alueella 

on toimiva ÖT-

yhteistyöryhmä.

Vapepan 

jäsenjärjestöjen 

yhteistyön 

koordinaatio on 

toimivaa

Erilaiset 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. 

Uusitun johtosäännön mukainen laaja valmistelu ja 

aidon osallistumisen mahdollistaminen tietoa jakamalla. 

Toimialoittaiset seminaarit/tapaamiset.

Valtakunnalliset ja alueelliset järjestöjohdon tapaamiset 

yhteiseen suunnitteluun ja yhteisen tahtotilan 

edistämiseen.

Tuetaan jäsenjär maakunnassa 

toimivilla jäsenjärjestöillä on edustus 

maakuntatoimikunnissa.

Järjestetään valmiusavaukset.

Aktiivinen yhteistyö 

maakuntatoimikuntien kanssa.

Paikallinen järjestöyhteistyö.

Varmistetaan edustus kaikkiin 

maakuntatoimikuntiin joiden alueella 

toimintaa.

Varmistetaan tiedonkulku keskus-

järjestötasolta maakuntatasolle.

Järjestön omaan toimintasuunni-

telmaan kirjataan, miten se toimii 

osana Vapepaa.

Vapepa-koordinaattori 

ja valmiuspäälliköt

Järjestetyt 

kokoukset.

Osallistujamäärät.

Palaute. 

75% mahdollisista 

edustuksista on 

nimetty.

Yli 50% kutsutuista 

paikalla

Koordinaatioroolin 

vahvistaminen

SPR:n ja Vapepa-koordinaation roolit 

ovat selkeät Jäsenjärjestöjen osallisuus 

ja tehtävät ovat selkeät. Vapepan 

sisäisen yhteistyön kehittäminen eri 

järjestörymien osalta.

Työnjakojen ja toimintatapojen selkeyttäminen (SPR, 

koordinaatiojärjestöt SLPS ja SMPS)

Sote-alan järjestöjen järjestökoordinaation 

selkekeyttäminen ja suhde Vapepaan.

Osallistumisen lisääminen avoimesti tietoa jakamalla. 

Verkostomaisen toimintatavan parempi huomioiminen 

ja mahdollistaminen. 

Jäsenjärjestöjen ja eri järjestöryhmien roolien ja 

työtapojen selkeytys.

Tiedotus järjestöjen medioissa.

Varmistetaan että kaikki mukana 

olevat järjestöt tietävät mitä 

toimintoja maakunnan alueella on. 

Paikallisen tiedon välittäminen 

maakuntatoimikuntien kautta ja 

suoraan verkostossa.

Järjestöjen oman roolin 

kirkastaminen osana Vapepaa.

Vapeta-tietouden jakaminen omassa 

organisaatiossa.

Vapepa-koordinaattori 

ja valmiuspäälliköt

Järjestetyt 

tapamiset ja 

seminaarit.

Palaute. 

75 % järjestöistä 

kohdattu. 

Hälytys-

toiminta ja 

auttamis-

valmius

Koordinaatio

Vapepa 

2018



Hyväksytty 

13.11.17

SIVU 2(2)

KOKONAI-

SUUS

TAVOITE JA 

TOIMENPITEET

OSATAVOITE Konkreeettiset toimenpiteet / Koordinaatio ja hallinto Konkreeettiset toimenpiteet / 

Maakunnat 

Konkreeettiset toimenpiteet / 
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Toteuttamisen 
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mitataan 

(valtakunnallisesti)

MITTARIT 

mikä on toteuksen/ 

onnistumisen 

tavoitervo

Vapepa edistää 

uusia toiminta-

tapoja, joiden 

kautta se on 

käytettävissä 

entistä paremmin 

erilaisissa 

tilanteissa 

viranomaisten 

tukena.

Vapepan toiminta on selkeästi 

ohjeistettua kaikissa eri tilanteissa. 

Uusien toimintamuotojen kehittäminen 

tapahtuu koordinoidussa yhteistyössä.

Öljyntorjuntahankkeen toimintamallit 

on jalkautettu oljyntorjuntaan sekä 

muihin laajoihin 

(ympäristö)onnettomuuksiin ja laajoja 

vapaahtoisjoukkoja tarvitseviin 

tehtäviin liittyen.

Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa toimintamallien ja 

suositusten tuominen käytäntöön jatkohankkeen kautta.

Joukkueenjohtajakoulutuksen vakinnuuttaminen ja 

laajentaminen.

Uusien muotojen harjoittelu yhdessä muiden 

toimintojen kanssa.

Uusiin malleihin koulutetut vievät 

tietoa ja osaamista omiin 

maakuntiinsa. 

Uusiin malleihin koulutetut vievät 

tietoa ja osaamista omiin 

maakuntiinsa.

Uusiin malleihin perehtyminen 

koulutusten ja kokousten yhteydessä 

maakunnallisia osaajia hyödyntäen.

Vapepa-koordinaattori, 

valmissuunnittelija, ÖT-

hankesuunnittelija 

valmiuskoulutussuunni

ttelija, valmiuspäälliköt

Sisällytetty 

koulutuksiin. 

Harjoiteltu yhdessä 

muiden toimintojen 

kanssa.

Järjestetyt 

joukkueenjohtaja-

koulutukset, 

osallistuneiden 

määrä

Joukkueenjohtaja-

koulutus jokaisen 

maakunnan alueella.

Vapepan toimijat 

on koulutettu 

tehtäväänsä

Koulutujärjestelmä ja materiaalit ovat 

ajantaiset ja vastaavat  tarpeita.

Suunnitellut koulutukset järjestyvät.

Tarjolla on kattavasti erilaista 

tehtäväkoulutusta.

Uudet ja ajankohtaiset sisällöt 

välittyvät koulutusten kautta kentälle.

Koulutus- ja osaamistasoa pystytään 

seuraamaan.

Osaamispohjaisuuden ja moduulimaisen rakenteen 

tuominen kaikiin koulutuksiin koulutuksen 

jatkotyöryhmän tukemana.

Valtakunnallisesti järjestetään: Vapepa-johtaja 

täydennys, Vapepa-johtajakurssit, VAK-koulutukset, 

joukkueenjohtajakoulutukset sekä ensihuollon, henkisen 

tuen ja ensiapuryhmien yhteinen ryhmänjohtajakurssi.

Jäsenjärjestöjen johtaja- ja Vapepa-aiheisten 

tehtäväkoulutusten parempi kytkeminen 

kokonaisuuteen.

Etsinnän sisältöjen päivittäminen.

OHTOn osaamismoduulin kehittäminen osaamis-

pohjaisen tiedon kirjaamiseen ja seuraamiseen.

Koulutusvaatimuksista ja osaamisen 

kriteereistä pidetään kiinni. 

Järjestöjen omien koulutusten 

sisällön selvittäminen yhdessä 

järjestöedustajien kanssa.

Valvotaan oman hälytysryhmän 

toimintaa.

Omien Vapepa tehtäviin soveltuvien 

koulutusten kartoittaminen ja niistä 

tiedottaminen.

Valmiuskoulutussuunni

ttelija, 

valmiussuunnittelija, 

terveydenhuollon 

suunnittelija

Toteutuneet 

koulutukset. 

Koulutettujen 

määrä.

Kaikkien 

koulutusten 

ostaamistavoiteet 

on määritelty.

Osaamisten 

kirjaaminen 

OHTOon.

Kaikkia 

peruskoulutuksia on 

tarjolla jokaisen 

maakunnan lueella.

Tehtäkohtaista 

lisäkoulutusta on 

tarjolla jokaisen 

maakunnan alueella.

OHTOn osaamiosio on 

käytössä.

Vapepan toimijat 

ovat harjoitelleet 

tehtäviään.

Suunnitellut harjoitukset toteutuvat.

Harjoitusten kautta 

viranomaisyhteydet paranevat.

3.sektorin yhteistoimintaharjoitukset 

vastuuviranomaisten kanssa kaikilla alueilla ja 

toimialoilla.

Omatoimisen harjoittelun tukeminen.

Alueellisten harjoitusten suunnittelu 

ja  järjestäminen yhteistyössä 

viranomaisten kanssa.

Paikallisten harjoitusten tukeminen. 

Hälytysryhmien osallistumista 

tehtäviin ja harjoituksiin seurataan. 

(Suoritteita on todennettava kerran 

vuodessa) Mahdollisuuksia 

harjoituksiin on järjestettävä 

vähintään kahdesti vuodessa.

Osallisuus harjoitusten suunnittelussa 

ja toteutuksessa.

Vapepa-koordinaattori, 

valmiuspäälliköt, ÖT-

hankesuunnittelija 

Toteutuneiden 

harjoitusten määrä 

ja kattavuus.

Palaute.

Jokaisen maakunnan 

alueella ollut yhteis-

harjoituksia poliisin ja 

pelastustoimen 

kanssa.

Kaikista harjoituksista 

on tehty raportit, jotka 

on käsitelty yhdessä.

Vapepan toimijoille 

on tarjolla 

ajanmukaista 

koulutusta

Koulutussisällöt ja menetelmät ovat 

ajanmukaisia.

Toimijoille pystytään tarjoamaan 

verkkokoulutuksia / omatoimisia 

opintoja koulutusjärjestelmän osana.

Alueellisten ja paikalllisten perus- ja jatkokoulutusten 

koulutusohjeet ja materiaalit ajantasaistetaan.

Luodaan verkkokoulutusmateriaalit peruskursseille.

Koulutusten järjestäminen uusien 

koulutusohjeiden mukaisesti.

Alueellisten erityispiirteiden 

mukaisista poikkeavuuksista 

sopiminen keskustoimiston kanssa.

Koulutusten järjestäminen uusien 

koulutusohjeiden mukaisesti.

Paikallisten erityispiirteiden 

mukaisista poikkeavuuksista 

sopiminen maakunnan ja 

keskustoimiston kanssa.

Koulutusten järjestäminen uusien 

koulutusohjeiden mukaisesti.

Järjestökohtaisten erityispiirteiden 

mukaisista poikkeavuuksista 

sopiminen maakunnan ja/tai 

keskustoimiston kanssa.

Valmiuskoulutussuunni

ttelija

Koulutussisällöt 

päivitetty ja 

verkkokoulutus-

materiaalit laadittu. 

Verkkokoulutukset 

ovat käytössä.

90 % päivitetty

Kaikista 

peruskursseista on 

verkko-osuudet 

saatavilla.

Uusia jäseniä 

entisten rinnalle

Nuoria on saatu innostettua mukaan 

Vapepa-toimintaan.  

Osallistumisen pullonkauloja on 

tunnistettu ja poistettu.

Spontaaneiden vapaaehtoisten 

kiinnostusta / auttamishalua ohjataan 

Vapepaan suuntautuvaksi.

Rekrytoinnin kehittäminen eri yhteyksissä ml. 

hälytystilanteet

Hyvien toimintamallien jakaminen ja kehittäminen.

Jäsenjärjestöjen tukeminen ja kannustaminen.

Tiedonkeruun kehittäminen jäsenistöstä mm. OHTOa 

hyödyntäen.

Nuoten toimintaan mukaan saamisen työryhmä ja 

nuorten kuuleminen toiminnan kehittämisessä eri 

tasoilla.

Spontaaneiden vapaaehtoisten positiiviseen käsittelyyn 

kaikissa tilanteissa tarvittavaa osaamista, resurssia ja 

materiaalia kehitetään ja jalkautetaan.

OHTOa hyödynnetään  Vapepan 

markkinoinnissa tehokkaana 

hälytystyökaluna ja lisätään 

kiinnostavuutta koko toimintaan.

Muun erityisesti nuoria kiinnostavan 

järjestötoiminnan selvittääminen ja 

hyödyntäminen Vapepan 

markkinoinnissa.

Spontaaneille vapaaehtoisille 

suunnatun materiaali ja ohjauksen 

tuottaminen (vastuuhenkilöt/ 

kouluttajat)

Kattava OHTOon kirjautuminen ja 

käyttö. 

Paikallistason tietojen kattava 

täyttäminen seurannan ja 

tiedottamisen pohjaksi.

Eri reittien avaaminen uusille 

jäsenille (mm. osan aikaa 

paikkakunnalla viettävät muualta 

tulleet).

Paikallinen tiedottaminen.

Spontaaneiden vapaaehtoisten 

rekrytoiminen hälytysryhmiin.

Vapepatoiminnan markkinoiminen eri 

järjestön toimija ryhmille. 

Eri toimintamuotojen mahdolli-

suuksien avaaminen.

Järjestön oman roolin kirkastaminen.

Vapepa-koordinaattori, 

valmiuspäälliköt, 

Vapepan tiedottaja 

Nuorten osuus 

hälytysryhmissä.

Spontaaneiden 

vapaaehtoisten 

ohjaamiseen 

nimettyjen määrä.

Vapepa-toimijoiden 

keski-ikä laskee.

Kaikissa maakunnissa 

vastuuhenkilöt.

Vapepan viestintä 

yhdistää Vapepaa 

ja levittää tietoa 

toiminnasta

www-sivut tuovat tietoa uusille 

jäsenille  ja kiinnostuneille. www-sivut 

tulkevat tiedonlevitystehtävää 

viranomaisten suuntaan.

Extranet palvelun kautta toimijat 

pysyvät tietoisina ajankohtaisista 

tapahtumista ja pystyvät osallistumaan 

toiminnan kehittämiseen.

Vuosiraportin uusiminen kertomaan 

paremmin koko verkoston toiminnasta 

(ent. Vapepa-info).

Kiinnostavan sisällön tuottaminen omiin kanaviin ja 

jäsenjärjestöjen medioihin.

Jäsenjärjestöjen innostaminen ja tukeminen 

tiedottamaan Vapepa-aiheisia juttuja jäsenkunnalleen.

Extranetin käytön tukeminen.

Uutiskirjeen lähettäminen jäsenille OHTOn 

yhteystiedoilla. 

Oppilaitosyhteistyön kartoittaminen.

Extranetin käyttö sisäisessä 

viestinnässä.

Extranettiin (OHTOon) 

kirjautumisen edistäminen

Vapepasta kertovien juttujen 

julkaiseminen järjestön omissa 

kanavissa (lehdet, verkkosivut jne).

Säännölliset jutut Vapepasta siten 

että järjestön oma näkökulma tulee 

esille.

Extranetin käyttäminen Vapepa 

yhteyksissä.

Uudenlaista vuosiraporttia varten 

sopivien omaa toimintaa kuvaavien 

mittarien koostaminen.

Vapepa-koordinaattori, 

Vapepan tiedottaja, 

valmiuspäälliköt, 

piirien tiedottajat

Extranetin 

käyttäjien 

(julkaisijoiden) 

määrä.

Hyvä palaute www-

sivujen ja extranetin 

toimivuudesta.

100% maakunta-

toimikunnista ja 50% 

paikallistoimikunnista 

käyttää.

Koulutus

Toiminnan 

laajuus ja 

tunnettuus

Vapepa 

2018


