Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) lyhyesti
Vapepa on vuonna 1964 perustettu, viranomaisten tueksi
muodostettu avustusorganisaatio erilaisten onnettomuustilanteiden varalle. Se koostuu vapaaehtoisjärjestöissä toimivista ihmisistä, heidän osaamisestaan ja välineistään. Vapepassa on mukana 48 järjestöä, yli 1300 hälytysryhmää ja n.
20 000 vapaaehtoista.
Vapepa-ryhmien käytössä on suuri määrä erilaista kalustoa:
viestivälineitä, moottorikelkkoja, mönkijöitä, veneitä, pelastus-/jälkikoiria, ilma-aluksia. Vapepalle tulee vuosittain n. 400
hälytystä. Valtaosa hälytyksistä on etsintätilanteita, mutta ensihuollon tehtävät ovat lisääntyneet viime vuosina.

Vapepalaisen
hälytystoimintaohje

Yleistä Vapepan hälytystoiminnasta
Vapepan tehtävänä on tukea viranomaisia erilaisissa onnettomuustilanteissa, mm. katoamiset, onnettomuustilanteet, tulipalot (rakennus-, metsä– ja turvesuopalot), ympäristöonnettomuudet, ensihuoltotehtävät. Tilanteissa kunkin järjestön
ryhmä hoitaa ensisijassa oman toimialansa tehtäviä: Martat
muonittaa, radioamatöörit viestittää, Punainen Risti antaa ensiapua jne. Useat ryhmistä pystyvät moniinkin eri tehtäviin.
Tehtäviä ovat mm. etsintä, ensiapu, henkinen tuki, viestitoiminta, liikenteenohjaus, muonitus sekä muut ensihuollon tehtävät. Lähes kaikki vapepalaiset voivat toimia ympäristöonnettomuuksissa (esim. öljyn kerääminen), omaisuuden pelastamisessa (esim. talon huonekalujen siirtäminen tulvan alta,
omaisuuden vartiointi palopaikalla). Ryhmät ilmoittavat valmiutensa ja hälytystietonsa valtakunnallisella hälytyskortilla.
Viranomaisten avustamiseen osallistuneet vapaaehtoiset ovat
vaitiolovelvollisia. Mitään tilanteeseen liittyviä tietoja ei saa
kertoa ulkopuolisille henkilöille, ei edes kotiväelle. Julkista tietoa on se, mitä tiedotusvälineissä kerrotaan.

Minun toimikuntani:
Toimikunnan yhdyshenkilö ja yhteystiedot:
Minun hälytysryhmäni:
Ryhmän yhdyshenkilö ja yhteystiedot:
Muuta alueella sovittua:

Tämä ohje on laadittu
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) käyttöön.
Ohjeeseen on koottu tiivistetysti asioita ja muistilistoja
Vapepan ryhmille ja ryhmäläisille
hälytystoimintaa varten.
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OHJEITA VAPEPAN HÄLYTYSTOIMINTAAN
Vapepan hälytystoiminnan apuvälineitä
Hälytyskortti tehdään, kun toimintaryhmä täyttää hälytysvalmiuden tunnusmerkit ja halutaan liittää Vapepan hälytysjärjestelmään.
Valmiustietokanta on Vapepan valtakunnallinen tietojärjestelmä,
johon ryhmien hälytystiedot kirjataan. Tietojen perusteella ryhmä
hälytetään toimintatehtävään. Tietokantaa voivat päivittää valmiuspäälliköt ja heidän valtuuttamansa henkilöt.
HÄTI on hälytystiedosto (kirjanen tms.), johon on koottu alueen
kaikkien hälytysyksiköiden valmiustiedot; mm. ryhmän hälyttäjät,
tehtävät, johon ryhmää voi käyttää, henkilömäärä, kalusto, yhteystiedot. HÄTI on valmiuspäivystäjien hälytyskäsikirja.
Ilmoittautumiskortti täytetään ryhmän tapahtumapaikalle tulleista
jäsenistä ja mukana tuodusta kalustosta. Ryhmän johtaja luovuttaa kortin allekirjoitettuna Vapepa-johtajalle (tai tilannetta johtavalle viranomaiselle).
Valmius hälytyksiin
Jokaista Vapepan hälytysryhmän hälytyslistalla olevaa henkilöä
koskee sitoutuminen avustustehtävään: velvollisuus olla ”aina
valmiina lähtemään”. Kieltäytyäkin voi, jos senhetkinen tilanne ei
mahdollista osallistumista (sairaus, työeste, muu tärkeä seikka).
Kieltäytymisen syytä ei kuitenkaan tarvitse ruveta puhelimessa
selvittämään.

Ryhmän valmius

Ryhmänjohtajan/hälytyksen saajan toiminta hälytyksessä
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ryhmän jäsenet yhteystietoineen kirjattu
ryhmä koulutettu tehtäviin ja yhteistyöhön
toimintaa harjoiteltu yhdessä
varusteet kunnossa, aina saatavilla; käyttö hallitaan
ryhmän johtajuus selvitetty; myös varajohtajat
kuljetussuunnitelma laadittu (kuka hakee, mihin kokoonnutaan)
ryhmän sisäinen hälytysjärjestelmä laadittu, testattu
ryhmän hälytyskortti toimitettu Vapepa-toimikunnalle tai
piirin valmiuspäällikölle alueen ohjeiden mukaisesti

Ryhmän jäsenen tehtävät hälytyksessä
Henkilökohtainen varustus (esimerkki)
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Valmius hälytystoimintaan edellyttää sekä ryhmältä, että ryhmän
jäseniltä tiettyjä valmisteluja ja järjestelyjä.

säänmukainen näkyvä, mukava vaatetus
huomioliivi, jossa Vapepan tunnukset
kumisaappaat (yleensä käyttökelpoisimmat jalkineet)
valaisin, varaparistot
pilli (ryhmäläisellä partiopilli, ryhmänjohtajalla hernepilli)
kompassi
puukko
muistiinpanovälineet
tulentekovälineet
talvietsintään kunnon sukset, vesille veneilyliivit
reppu tai rinkka, johon mm.
o eväät
o varavaatetta
o hyttys– tai pakkasvoidetta
o kirves
o köysi
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henkilövalmius
materiaalinen valmius
koulutusvalmius
hälytysvalmius
kuljetusvalmius
johtamisvalmius
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mukana pyyteettömästi, perustana auttamishalu
oikea asenne; ”aina valmiina”
riittävä koulutus tehtävään
kyky toimia johdettuna paineenkin alla
huomioitava oma perhe, työ, opiskelupaikka; lähtöluvat
lähtövalmius luvatun/sovitun mukainen
huomioitava oma kunto, rajoitukset
ikäsuosituksia noudatettava; täysivaltaisuus
kunnolliset varusteet
oikeat yhteystiedot hälytyslistalla
osaaminen ja kyky vastata Vapepan tehtävän haasteisiin

tunnettava Vapepan ja oman järjestön toimintaperiaatteet
ryhmässä tulee olla perusensiaputaitoisia
ryhmällä viesti- ja ensihuoltotoiminnan perustaidot
hälytystilanteet käytävä läpi jälkikäteen
toiminnasta raportoitava
ryhmällä oltava hälytyskortissa luvattu kalusto
hälytystehtävässä jokaisella näkyvä Vapepa-tunniste
ryhmänjohtaja vastaa ryhmästään ja sen kalustosta
ryhmän täytettävä oman toimialansa koulutus- ja muut
vaatimukset; taitoja ylläpidettävä

Ryhmäläisen oikeudet ja velvollisuudet (työvaliokunta 2006)

Henkilökohtaisen valmiuden edellytyksiä
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ilmoita heti hälytyksen tullessa, jos et pääse lähtemään
jos pääset lähtemään, kirjaa hälytystiedot tarkasti
varustaudu tilanteen ja olosuhteiden mukaisesti
toimi hälytyksessä saamiesi ohjeiden mukaisesti
ilmoittaudu kokoontumispaikalla ryhmäsi johtajalle
toimi tapahtumapaikalla johdon ohjeiden mukaisesti

Hälytysyhmän minimisuositukset /Vapepan työvaliokunta 2006

Valmiuden osa-alueet yleisesti
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kirjaa hälytystiedot tarkasti
hoida ryhmäsi hälyttäminen tehokkaasti
ilmoita kootun ryhmäsi vahvuus annettujen ohjeiden mukaisesti
ilmoita ryhmäsi johtopaikalla (ilmoittautumiskortti täytettynä)
toimi tapahtumapaikalla johdon ohjeiden mukaisesti
hoida asiapaperit ja ryhmän oma purkupalaveri jo paikan päällä
siirry kokoontumispaikalle liikennesääntöjä noudattaen
varmista lupa poistumiseen tapahtumapaikalta

Ryhmän varusteet (esimerkki)
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kuljetusvälineet (ryhmän tai henkilökohtaiset autot, kyydit)
toimialakohtaiset varusteet (ensiapu-, viesti-, muonitus– tms.)
radiopuhelin
kiikarit
alueen kartat
Vapepan ilmoittautumiskortteja, matkalaskulomakkeita
merkkauspaperia
toimistotarvikkeita
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oikeus tehtävän mukaiseen koulutukseen, ryhmän varusteisiin
oikeus kieltäytyä tehtävästä
oikeus tehtävänaikaiseen huoltoon ja jälkihuoltoon
oikeus kulukorvaukseen ja vakuutukseen
vaitiolovelvollisuus
autettuja koskeva materiaali luovutettava pois/hävitettävä
kunnioitettava henkilöiden yksityisyyttä
kouluttauduttava tehtävään; ylläpidettävä taitoja
noudatettava johtajan käskyjä; raportoitava johtajalle
osattava kieltäytyä epäsopivasta tehtävästä

Turvallisuusohjeita Vapepa-toimintaan
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toiminnan tulee olla turvallista, rauhallista, suunniteltua
noudatetaan liikennesääntöjä hälytyksissäkin (autot/kelkat/ym)
käytetään turvavarusteita (turvavyö/kypärä/veneilyliivit)
noudatetaan johdon antamia turvaohjeita
noudatetaan käytettävien laitteiden turvaohjeita

