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Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
Länsi-Suomen piiri

Vapepan toimintasuunnitelma 2021
Vuoden 2021 Vapepa-toiminnan valtakunnalliset painopistelinjaukset

Autoliitto

1. Sisäisen viestinnän kehittäminen (ajantasaisen tiedon ja materiaalien saatavuus)
Finlands Svenska Marthaförbund
2. Uudistuneen koulutusjärjestelmän mukaisen toimintatavan jalkauttaminen (työn- ja
Folkhälsan
vastuunjako käytännössä)
Johanniitat
3. Spontaaneiden vapaaehtoiset järjestäytynyttä toimintaa tukevana
voimavarana
Maa- ja kotitalousnaisten
Keskus
(linjaukset, työnajako, osaaminen, materiaalit, sisäinen ja ulkoinen viestintä)
Maanpuolustuskiltojen liitto
4. Poikkeusoloihin ja niissä tapahtuviin auttamistilanteisiin liittyvienMaanpuolustuskoulutus
kysymysten ry
selvittäminen (työnjako, varautuminen, ennakointi, uusien tarpeiden Maanpuolustusnaisten
havaitseminen, liitto
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
toiminnan nopea sopeuttaminen)

Marttaliitto
Reserviläisliitto
Sukeltajaliitto

SPR Länsi-Suomen piirin maakunnallinen Vapepan
toimintasuunnitelma 2021

Suomen Ilmailuliitto
Suomen Latu
Suomen Liikunta ja Urheilu
Suomen Meripelastusseura
Suomen Metsästäjäliitto

1. Hälytystoiminta ja auttamisvalmius

Suomen Mielenterveysseura
Suomen Moottoriliitto
Suomen Palveluskoiraliitto

Tavoite:
Suomen Partiolaiset
➢ Kaikki henkilö- ja materiaaliresurssit ovat OHTOssa ja ajantasaisia.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
➢ Hälyttämisen kautta saadaan riittävä resurssi.
Suomen Pelastuskoiraliitto
➢ Resurssit vastaavat tarvetta maakunnallisesti ja alueellisesti.
Suomen Punainen Risti
➢ Sopimuskuntien ja alueellisten viranomaisten kanssa on tehty tarvekartoituksia.
Suomen Radioamatööriliitto
➢ Spontaaneiden hyödyntäminen tukee järjestäytynyttä toimintaa.
Suomen Reserviupseeriliitto
Suomen Sinibarettiliitto

Konkreettiset toimenpiteet:
Suomen Taksiliitto
- Paikallistoimikunnat seuraavat OHTO-rekisteröintien ja hälytyskorttien tilannetta,
tukevat
Suomen Tiepalvelumiehet
hälytysryhmien vetäjiä ja ryhmien johtajia OHTOon kirjautumisessa ja koordinoivat
Suomen Tiepalvelumiesliitto
hälytysryhmien järjestämää koulutusta OHTO-järjestelmän käyttöön.
Suomen Työväen Urheiluliitto
- Päivystäjät ja Vapepa-johtajat käyttävät OHTOa sovittujen tapojen
mukaisesti ja
Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto
tuotetaan palautetta sen kehittämiseen.
Suomen Veneilyliitto
- SPR Länsi-Suomen piiri ja keskustoimisto kehittävät ja levittävät ohjeistusta, materiaalia
Suomen WWF
ja osaamista spontaanien vapaaehtoisten hyödyntämiseen.
Veteraanisuunnistajat
Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Toteuttamisen vetovastuu:
Finnet-liitto
Paikallistoimikunnat, maakuntatoimikunta (koulutustyöryhmä), Vapepa-johtajat,
OhtoNaisten
Valmiusliitto
kummit, valmiuspäivystäjät.
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö
Suomen Humanitaarisen Oikeuden Seura

Mittarit:
Suomen Kuntaliitto
OHTOon kirjautuneiden määrä kokonaisuutena ja hälytysryhmittäin.
Suomen Lääkäriliitto
Vuosittain kontaktoitujen hälytysryhmien määrä toimikunnittain.
Suomen Naisjärjestöjen Keskusliitto
Suomen Nuorisoseurojen Liitto
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
Tapio
Työturvallisuuskeskus

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
Toimintaa koordinoi Suomen Punainen Risti
Ailakinkatu 5, 40100 Jyväskylä
Laturitie 2, 60510 Hyllykallio

www.vapepa.fi
www.vapepa.fi/keski-suomi
www.vapepa.fi/pohjanmaa

2. Koordinaatio
Tavoite:
➢ Maakuntatoimikunnan ja paikallistoimikuntien toimintaa ja suhdetta
jäsenjärjestöihin kehitetään toimivammaksi.
➢ Jäsenjärjestöt osallistuvat aktiivisesti verkoston ylläpitoon ja kehittämiseen ja
osallistuvat siihen itse määrittelemillään tavoilla.
➢ Yhteistyö viranomaisten ja jäsenjärjestöjen välillä sujuvaa, luontevaa ja
sopimuksellisuuteen perustuvaa.
➢ Alueellisen valmiuden käsite, paikallistoimikuntien ja Vapepa-toimijoiden sekä
järjestöjen osallisuus valmiuden alueellisina toimijoina ovat selkeät.
Konkreettiset toimenpiteet:
- Paikallistoimikunta toteuttaa alueellista, pitkäjänteistä toiminnansuunnittelua
(kokoukset, koulutukset, harjoitukset, tapahtumat)
- Maakuntatoimikunta ja paikallistoimikunnat aktivoivat toimikuntiin eri jäsenjärjestöjen
toimintaa tuntevia henkilöitä.
- Maakuntatoimikunta kannustaa järjestöjä tuottamaan oman osaamisalueensa koulutuksia
ja materiaaleja Vapepa-verkoston yhteiseen käyttöön.
- Kaikki toimikunnat ja SPR Länsi Suomen piiri hyödyntävät extranettiä osallistumisen ja
läpinäkyvyyden välineenä.
- Kaikki toimikunnat ja SPR Länsi Suomen piiri tukevat sopimuksellisuutta kaikilla tasoilla.
Toteuttamisen vetovastuu:
Maakuntatoimikunta, paikallistoimikunnat, valmiuspäällikkö
Mittarit:
Toimikuntiin osallistuvien jäsenjärjestöjen määrä.
Jäsenjärjestöjen tuottamien avointen koulutusten ja harjoitusten määrä.

3. Koulutus- ja harjoitustoiminta
Tavoite:
➢ Vuosittainen koulutus- ja harjoitustoiminta pohjautuu paikallistoimikuntien ja SPR
Länsi-Suomen piirin toimintasuunnitelmiin.
➢ Toimintasuunnitelmaan kirjatut koulutukset toteutuvat.
➢ Koulutustoimintaan liittyvä työnjako ja vastuut ovat selvillä järjestöjen,
toimikuntien ja valmiuskouluttajien kesken.
➢ Osaamista, koulutuksia ja kouluttajia hyödynnetään yli järjestörajojen.
➢ Koulutus- ja harjoitustoiminta on tarpeenmukaista, kattavaa ja laadukasta ja
pohjautuu valtakunnallisesti määriteltyihin koulutusohjeiseen.
Konkreettiset toimenpiteet:
- Maakuntatoimikunta (koulutustyöryhmä) synkronoi paikallistoimikuntien
toimintasuunnitelmat maakunnalliseksi koulutussuunnitelmaksi. Maakunnallisessa
suunnitelmassa huomioidaan muiden koulutusjärjestöjen tuottama valmiuden koulutus
sekä kannustetaan koulutusyhteistyöhön ja kouluttajavaihtoon.
- Paikallistoimikunnat koordinoivat oman alueensa suunnitelman mukaisten koulutusten ja
harjoitusten vuosittaisesta toteutumisesta. Koulutuksen tai tapahtuman käytännön
järjestäjänä toimii ensisijaisesti paikallistoimikuntaan kuuluva hälytysryhmä.
Koulutussuunnittelussa on etusijalla alueellinen tarve ja yhteistyö järjestöjen ja
paikallistoimikuntien kanssa.
- Valmiuskouluttajat tukevat aktiivisesti paikallistoimikuntien suunnittelua ja koulutusten
toteutumista.

www.vapepa.fi
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-

Paikallistoimikunnan alueella pyritään toteuttamaan vuodessa:
o Vähintään 1 tiedotus- tai Info-tilaisuus
o Vähintään 1 I-tason koulutus (etsintä, viesti, ensihuolto tai henkinen tuki)
o Vähintään 1 II-tason koulutus (ryhmänjohtaja tai johtopaikkatoimija).
o Vähintään 1 harjoitus (etsintä, ensihuolto, muu harjoitus).
o Vähintään 1 muun Vapepa-verkoston järjestön tai viranomaisen tuottama
alueellinen koulutus tai harjoitus.
Paikallistoimikunnat kannustavat alueensa hälytysryhmiä osallistumaan maakunnalliseen
harjoitukseen (Hela/Hilla-harjoitukset syyskuun puolivälissä)
Kaikki toimijat raportoivat koulutus- ja harjoitustoiminnasta ohjeiden mukaan.

Toteuttamisen vetovastuu:
Paikallistoimikunnat, valmiuskouluttajat, Vapepa-johtajat, maakuntatoimikunta,
valmiuspäällikkö.
Mittarit:
Suunniteltujen, toteutuneiden ja raportoitujen harjoitusten ja koulutusten määrä.

4. Viestintä
Tavoite:
➢ Verkoston tunnettuuden, näkyvyyden ja houkuttelevuuden edistäminen.
➢ Vapepan maakunnallinen viestintä tukee hälytysryhmien toimintaa ja verkoston
sisäistä yhteistyötä sisäisen ja ulkoisen viestinnän avulla.
➢ Vapepan jäsenjärjestöjen koulutukset aiempaa enemmän esille.
➢ Jokainen hälytysryhmäläinen on ajan tasalla.
➢ Tuetaan ja markkinoidaan Vapepa-kanavilla jäsenjärjestöjen ja viranomaisten
tuottamaa koulutustoimintaa.
➢ Tuodaan nuoria näkyviksi.
Konkreettiset toimenpiteet:
- Paikallistoimikunnat kehittävät sisäistä viestintää entistä kattavammaksi eri menetelmin.
- Maakuntatoimikunta ja SPR Länsi-Suomen piiri seuraavat aktiivisesti eri jäsenjärjestöjen
tapahtumatarjontaa ja pyrkivät edistämään tapahtumien markkinointia myös verkoston
yhteisellä Vapepa-alustalla.
o Tuodaan esiin Vapepan ja järjestöjen roolia erilaisiin häiriötilanteisiin
varautumisessa.
- Toimikunnat ja SPR Länsi-Suomen piiri tuottavat sisältöä erityisesti nuorille suunnattujen
koulutusten markkinointiin jäsenjärjestöjen viestinnän tueksi.
- Maakuntatoimikunta ja SPR Länsi-Suomen piiri edistävät alueellista (paikallistoimikunnat)
näkökulmaa ja näkyvyyttä ulkoisessa viestinnässä.
Toteuttamisen vetovastuu:
Maakunnalliset tiedottajat, maakuntatoimikunnat, paikallistoimikunnat, valmiuspäällikkö.
Mittarit:
Jäsenjärjestöjen tapahtumajulkaisut Vapepa-alustalla.
Vapepa-verkostoa käsittelevien julkaisujen määrä jäsenjärjestöjen mediassa.
Vapepaa ja nuoria koskevien julkaisujen määrä.
Vapepan mediaosumat.
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