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Vapepan toimintasuunnitelma 2020 

 
1. Hälytystoiminta ja auttamisvalmius (painopiste 2020) 

 

Tavoite: 

➢ Vapepa on tavoitettavissa koko piirin alueella joka hetki.  

➢ Tarpeen mukaisten auttajajoukkojen hälyttäminen ja hallinta on sujuvaa. 

➢ Kuntien ja viranomaisten kanssa on tehty tarve- ja koulutuskartoituksia ja kaikki 

alueelliset toimijat ja toimintaryhmät on OHTOssa. 

➢ Alueellisen valmiuden käsite, paikallistoimikuntien ja Vapepa-toimijoiden sekä 

järjestöjen osallisuus valmiuden alueellisina toimijoina ovat selkeät.  

➢ Paikallistoimikuntien uudet alueet ovat vakiintuneet ja toimijat tuntevat oman 

alueensa resurssit. 

 

Konkreettiset toimenpiteet: 

- Määritetään alueellisia tarvekartoituksia kuntien ja viranomaisten kanssa. 

- Toteutetaan alueellisia jatkuvuudenhallinnan suunnitelmia paikallistoimikuntien alueella. 

- Seurataan OHTO-rekisteröintien ja hälytyskorttien tilannetta, tuetaan hälytysryhmiä 

OHTOon kirjautumisessa ja järjestetään tarvittavaa paikallista koulutusta OHTO-

järjestelmän käyttöön 

- Käytetään OHTOa sovittujen tapojen mukaisesti ja tuotetaan palautetta sen 

kehittämiseen. 

Toteuttamisen vetovastuu: 

Paikallistoimikunnat, maakuntatoimikunta (koulutustyöryhmä), Vapepa-johtajat, Ohto-

kummit, valmiuspäivystäjät. 

     Mittarit: 
OHTOon kirjautuneiden määrä kokonaisuutena ja hälytysryhmittäin. 

Tehdyt ja jaetut alueelliset viranomaisyhteistoiminnan määrittelyt. 

 

2. Koulutus- ja harjoitustoiminta 
 

Tavoite: 

➢ Ajanmukaista ja tarpeita vastaavaa koulutusta on tarjolla kaikkiin tehtäviin. 

➢ Koulutustoimintaa on kohdistettu alueelliseen riskinarviointiin pohjautuen.  

➢ Osaamista ja koulutuksia hyödynnetään yli järjestörajojen.  

➢ Harjoitustoiminta on kattavaa ja laadukasta. 

 

Konkreettiset toimenpiteet: 

- Paikallistoimikuntien toimintasuunnitelmat synkronoidaan maakunnalliseksi 

koulutussuunnitelmaksi. Maakunnallisessa suunnitelmassa huomioidaan muiden 

koulutusjärjestöjen tuottama valmiuden koulutus sekä kannustetaan 

koulutusyhteistyöhön. 

- Huolehditaan suunnitelman mukaisten koulutusten ja harjoitusten toteutumisesta. 

- Raportoidaan alueellisesta harjoitustoiminnasta ohjeiden mukaan. 

- Viedään uudistettua koulutusjärjestelmää eteenpäin alueella. 

- Osallistutaan valtakunnalliseen koulutuksen kehittämistyöhön ja materiaalien 

tuottamiseen. 
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Toteuttamisen vetovastuu: 

Paikallistoimikunnat, maakuntatoimikunta, valmiuskouluttajat, Vapepa-johtajat, 

piiri/valmiuspäällikkö. 

Mittarit: 

Koulutus- ja harjoitusyhteistyössä olevien järjestöjen määrä. 

Palaute yhteistyöstä. 

Raportoitujen harjoitusten ja koulutusten määrä. 

 

3. Viestintä 
 

Tavoite: 

➢ Vapepan viestintä tukee hälytysryhmien toimintaa ja verkoston sisäistä yhteistyötä 

sisäisen ja ulkoisen viestinnän avulla.  

➢ Verkoston näkyvyyden ja houkuttelevuuden edistäminen.  

➢ Vapepan ja jäsenjärjestöjen koulutukset enemmän esille.  

➢ Järjestöjen roolit on tuotu esiin ja näkyvät häiriötilanteisiin varautumisessa. 

➢ Tuodaan nuoria näkyviksi. 

 

Konkreettiset toimenpiteet: 

- Kerrotaan ja tuotetaan tarinoita toiminnasta eri medioiden ja jäsenjärjestöjen verkoston 

käyttöön. 

- Tuodaan esiin Vapepan ja järjestöjen roolia eri häiriötilanteisiin varautumisessa. 

- Haetaan näkyvyyttä ja tuotetaan sisältöä erityisesti nuorille suunnattujen koulutusten 

toteuttamiseen ja markkinointiin jäsenjärjestöjen sähköisen viestinnän tueksi. 

- Edistetään alueellista näkyvyyttä ja näkökulmia ulkoisessa viestinnässä. 

Toteuttamisen vetovastuu: 

Maakunnalliset tiedottajat, maakuntatoimikunnat, paikallistoimikunnat, 

piiri/valmiuspäällikkö. 

Mittarit: 

Juttujen määrä jäsenjärjestöjen lehdissä. 

Nuoria koskevien juttujen määrä. 

Mediaosumat. 

 

4. Koordinaatio 
 

Tavoite: 

➢ Jäsenjärjestöt osallistuvat aktiivisesti verkoston ylläpitoon ja kehittämiseen. 

➢ Yhteistyö viranomaisten ja jäsenjärjestöjen välillä sujuvaa, luontevaa ja 

sopimuksellisuuteen perustuvaa.  

 

Konkreettiset toimenpiteet: 

- Järjestöjä pyydetään tuottamaan oman osaamisalueensa koulutusmateriaalia Vapepa-

verkoston käyttöön sekä aktivoidaan toimikuntiin järjestön toiminnan tuntevia henkilöitä. 

- Paikallistoimikuntien ja maakuntatoimikunnan toimintaa ja suhdetta jäsenjärjestöihin 

kehitetään toimivammaksi. 

Toteuttamisen vetovastuu: 

Maakuntatoimikunta, paikallistoimikunnat, piiri/valmiuspäällikkö 

Mittarit: 

Järjestöjen osallisuus eri tasoilla. 

Nimeämiskäytännön mukainen toiminta. 
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