
OHTO hälytysviestit  

 

Hälytyksen tullen järjestelmä lähettää hälytyksen jokaisen rekisteröityneen ja 

hälytysryhmäänsä liitetyn henkilön puhelimeen. 

 

Esimerkiksi  

”Operaatio nro 168/Etsintä/Laukaa(Peurunka)/ Välittömästi. Kuittaus: 168 

ok/ei/pm hh.mm”  

 

Malliviestissä on punaisella operaation numero, joka on operaatiokohtaisesti 

vaihtuva numero. 

Ryhmän jokainen jäsen, myös ryhmän omat hälyttäjät vastaavat saamaansa 

hälytysviestiin oman sen hetkisen tilanteensa mukaisesti jollakin alla esitetyllä tavalla 

(ilman heittomerkkejä): 

 

1. ”operaation numero ok” (pääsen tulemaan), jolloin järjestelmä lähettää 

automaattisesti vahvistusviestin, jossa vahvistetaan jäsenen tuleminen, kerrotaan 

esimerkiksi kokoontumispaikan osoite, sekä mahdollisia tuntomerkkejä, 

esim.:”Tulossa/Peurungan kylpylä, Laukaa (Peurunka)/Kadonnut lapsi 6v. Punainen 

polkupyörä”.  

 

2. ”operaation numero ei” (en pääse tulemaan), jäsen ei saa enää uutta viestiä.  

 

3. ”operaation numero pm hh.mm” (pm = pääsen myöhemmin hh.mm = 

kellonaika, esim. pm 17.45), vahvistusviesti lähetetään kuten kohdassa 1.  

 

Alla joitakin esimerkkivastauksia liittyen edelliseen malliviestiin:  

 Jäsen pääsee heti, jolloin vastataan hälytysviestiin vastaustoiminnolla ja kirjoitetaan 

vain seuraava teksti: 168 ok ( huom välilyönti!) 

 Jäsen pääsee klo 18.45, jolloin vastataan hälytysviestiin vastaustoiminnolla ja 

kirjoitetaan vain seuraava teksti: 168 pm 18.45  

 Jäsen ei pääse, jolloin vastataan hälytysviestiin vastaustoiminnolla ja kirjoitetaan vain 

seuraava teksti: 168 ei  

 On mahdollista lähettää vastausviestin ohessa myös lisätietoa, esimerkiksi jäsen 

haluaa kertoa, että pääsee heti ja ottaa mönkijän mukaansa. Vastausviestiin kirjoitetaan 

tällöin esimerkiksi seuraava viesti: 168 ok otan mönkijän mukaan  

 

Jos jäsenen tilanne muuttuu viestin laittamisen jälkeen, voi sitä ilmoittaa lähettämällä 

uusi viesti.  

Esimerkiksi jäsen on ensin ilmoittanut, että ei pääse, vastausviestillä: 168 ei.  

Hänelle tuleekin mahdollisuus päästä mukaan, voi hän laittaa uuden vastausviestin 

esimerkiksi seuraavasti: 168 pm 23.00.  

 

Tehtävänaikaiset viestit tulevat kaikille mukaan tehtävälle ilmoittautuneille omaan 

puhelimeen: etsinnän lopettaminen, johtopaikan siirtyminen, lisätiedot kadonneesta ym. 

Järjestelmä lähettää myös valmiushälytys ja valmiusharjoitus-viestejä, joihin ei pyydetä 

kuittausta.  

 

Hälytykseen kannattaa aina vastata, vaikka sen huomaisi vasta myöhemmin. Jos 

avuntarve on edelleen olemassa, järjestelmä lähettää kokoontumispaikan osoitteen ja 

esim. tuntomerkkejä kadonneesta.  

Jos tilanne on päättynyt, järjestelmä ilmoittaa myös siitä.  

OHTO lähettää viestinsä toistaiseksi samasta numerosta (+358404563670), joten se 

kannattaa tallentaa oman puhelimen muistiin. Joissakin puhelimissa voi tekstiviestiäänen 

valita numerokohtaisesti, jolloin jo tekstiviestin äänestä voi kuulla, että puhelimeen tuli 

Vapepan OHTO-hälytys. 


