
 
 

 

     

Koulutuksen nimi ja koulutustaso (I-III) 

Vapepan ryhmänjohtajakoulutus 

Koulutustaso: II. Ryhmänjohtaja ja joukkueenjohtaja 

Esittely 

Koulutus valmistaa toimimaan hälytysryhmän operatiivisen toiminnan johtajana. Koulutuksen aikana 

käydään läpi operatiivisen ryhmänjohtamisen edellytyksiä ja ryhmänjohtajan vastuulle kuuluvat tehtävät 

hälytystilanteen eri vaiheissa. 

Kohderyhmä ja vaatimukset 
Koulutus on tarkoitettu aktiivisille hälytysryhmätoimijoille, joilla on valmius ottaa vastuuta ryhmänjohta-

jana toimimisesta toimintatilanteessa. Osallistujan ei tarvitse olla nimetty ryhmänjohtaja ennen koulu-

tusta. 

 

Osallistujan tulee olla osaava hälytysryhmäläinen eli hallita oman toimialansa peruskurssin ja Vapepan 

peruskurssin sisällöt tai vastaavat tiedot ja taidot. Osallistujan tulee hakeutua koulutukseen oman jär-

jestönsä kautta. 

Osaamistavoitteet: Mitä on tarkoitus oppia 

Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa: 

 

• valmistautua hälytystehtävään 

• ottaa tehtävän vastaan ja suunnitella sen toteutuksen 

• suorittaa tehtävän ja jälkitoimet 

• toimia johtamisorganisaation mukaisesti 

• soveltaa tilannejohtamisen taitoja 

• käyttää pehmeitä taitoja 

• huolehtia ryhmän turvallisuudesta hälytystehtävällä 

• huolehtia ryhmän hyvinvoinnista hälytystehtävällä 

Osallistujamäärä 

10-30  

Ohjelma 

Yhteinen osa (8 x 45 min): 

 

Ennakkotehtävä (45 min) 

Osio 1: Tervetuloa koulutukseen: koulutuksen tarkoitus ja sisältö, kouluttajien esittäytyminen (15 min) 

Osio 2: Toimintatilanteiden johtamisjärjestelmä ja tilannejohtaminen (90 min) 

Osio 3: Turvallisen toiminnan perusteet (30 min) 

 

Välitehtävä (45 min) 

Osio 4: Yhteenveto ensimmäisestä koulutusillasta (15 min) 

Osio 5: Johdettavana ja johtajana olemisen taito (45 min) 

Osio 6: Auttajan jaksaminen ja purkukeskustelu (45 min) 

Osio 7: Mitä koulutuksen jälkeen: Odotukset ja toimintamahdollisuudet, tieto harjoituspäivästä ja tulevat 

tapahtumat (30 min.) 

 



 
 

 

     

 

Toimialuekohtainen osa (8 x 45 min): 

 

Osio 8: Valmistautuminen hälytystehtävään (30 min) 

Osio 9: Tehtävän vastaanotto ja suunnittelu (60 min) 

Osio 10: Tehtävän suorittaminen ja jälkitoimet (240 min) 

Osio 11: Kurssin arviointi ja todistusten jako (30 min.)  



 
 

 

     

 

Koulutuksen toteutusohje ja järjestämisvastuut 
Lähtökohtaisesti koko yhteinen osa (8h) voidaan toteuttaa verkossa kahtena iltawebinaarina ja itseopis-

keluna ItsLearning -verkko-oppimisalustalla. Tämän lisäksi osallistujien taustajärjestön kouluttajat suun-

nittelevat ja toteuttavat toimialuekohtaisen harjoituspäivän (8h). 

 

Koko koulutus voidaan myös toteuttaa yhtenä kokonaisuutena esimerkiksi viikonloppukoulutuksena si-

ten, että yhteinen osa on lauantaina ja toimialuekohtainen osa sunnuntaina. Tällöin eri toimialueiden 

osallistujat voivat olla samassa koulutuksessa lauantaina ja jakautua toimialueiden mukaan harjoittele-

maan sunnuntaina. Tämä tukee myös eri toimialueiden välistä alueellista yhteistyötä. Koulutuksesta voi-

daan myös toteuttaa tai hyväksilukea vain yksittäisiä osioita tarpeen mukaan. 

 

Ryhmänjohtajakoulutuksia voivat järjestää Vapepa-verkoston järjestöt tai hälytysryhmät maakuntatoi-

mikuntien ja SPR:n piirien tuella. Kouluttajina toimivat kokeneet vapaaehtoiset kouluttajat, asiantuntijat 

ja järjestöjen henkilöstö. 

Opetustunnit 

Lähiopetusta: 8 x 45 min. (toimialuekohtainen osa) 

 Etäopetusta: 8 x 45 min. (yhteinen osa) 

Oppimistehtävät 
Oppimistehtävinä ennakko- ja välitehtävät ItsLearning-verkko-oppimisalustalla. 

Vaadittavat suoritukset ja arviointi 
Aktiivinen osallistuminen koulutukseen ja harjoitukseen sekä koulutuksen vastuukouluttajan antama 

kurssitodistus. 

Lisenssit tai oikeudet 
Koulutus ei yksinään anna ryhmänjohtajaoikeuksia.   

Taitojen ylläpitovaatimukset 
Aktiivinen osallistuminen hälytysryhmätoimintaan ja alueellisesti sovitut toimintatavat. Ryhmänjohtajan 

taitoja on hyvä kerrata vähintään muutaman kerran vuodessa osallistumalla harjoituksiin ja hälytysryh-

mätehtäviin. 

Osallistujan kirjallisuus ja materiaali 
Osallistujan materiaalit kuvataan kouluttajan nuoteissa. 

Kouluttajan kirjallisuus ja materiaali 
Kouluttajan nuotit ja diaesitykset. 

Muuta koulutukseen liittyvää 

Ryhmänjohtaja voi saada tukea oman järjestön yhteyshenkilöltä, Vapepan paikallistoimikunnan yhteys-

henkilöltä, kouluttajilta ja/tai alueen muilta hälytysryhmiltä. 


