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SUOJA22-harjoituksen suunnittelukokous 2

Aika: Perjantai 25.3.2022 klo 12.30-14.50
Paikka: SPR:n Hämeen piirin toimisto, Tampere
Osallistujat:
Tommi Mattila valmiuspäällikkö, Hämeen piiri
Raisa Kaukonen Pirkkalan osasto
Jenni Kytöharju Valkeakosken osasto
Juuso Hyvärinen Akaan osasto
Ami Mittilä Ylöjärven osasto

1. Yleistilanne, Ukraina

SPR:n osastoissa noin 80 % on valmistellut osallistumista SUOJA22-harjoitukseen. Ukrai-
nan tilanne saattaa kuitenkin hidastaa tai jopa estää harjoituksen valmisteluja. Toistaiseksi
harjoituksen valmistelu jatkuu suunnitellun mukaisesti. 

2. SUOJA22-harjoituksen valmistelut Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Pirkan-
maalla

Kanta-Hämeessä skenaariona on perjantai-iltana 6.5.2022 sosiaalipäivystyksen toiveesta
eskaloituva perheväkivaltatilanne. Myös Päijät-Hämeessä sosiaalipäivystys osallistuu har-
joitukseen, joka pidetään lauantaina 7.5.2022. 

Pirkkalan osasto on ollut yhteydessä Pirkkalan kuntaan ja tiedustellut kiinnostusta osallis-
tua SUOJA22-harjoitukseen. Kunnan SOTE-johtoryhmä käsittelee asiaa kokouksessaan
31.3.2022. Kunta on lupautunut olemaan mukana, ja se pidetään tietoisena harjoitussuun-
nitelmista. Tavoitteena on rakentaa niin kunta- kuin vapaaehtoissektoria mahdollisimman
hyvin palveleva harjoitus todennäköisesti evakuointiskenaarion pohjalle. Myös seurakunta
on keskeinen yhteistyökumppani,  joka pyritään saamaan mukaan harjoitukseen. Seura-
kuntakeskus on yksi mahdollinen evakuointitila, hätätapauksessa myös kirkko.

Valkeakosken osasto on keskustellut  Sääksmäen seurakunnan kanssa osallistumisesta
harjoitukseen, ja seurakunta on osoittanut kiinnostuksensa asiaan.

Ylöjärven osastossa on keskusteltu harjoituksesta ja pyritty aktivoimaan erityisesti osaston
hallitusta mukaan. Seurakunta on pyytänyt osaston apua Ukrainan pakolaisten auttami-
seen.

Akaan osasto toteuttaa lauantaina 7.5.2022 Toijalassa pöytäpeliharjoituksen, johon on kut-
suttu myös Akaan kaupungin valmius- ja turvallisuusasioiden parissa työskenteleviä. Har-
joituksen teemana on evakuointitilanne. Harjoitukseen voivat osallistua myös Valkeakos-
ken osaston jäsenet, jotka eivät osallistu Pirkkalan yhteisharjoitukseen.

Eri harjoituksiin tervetulleita ovat kaikki Vapepa-verkoston toimijat.
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3. Tavoite

Harjoituksen tavoitteena on vapaaehtoisten harjoittelu evakuointikeskuksessa viranomais-
ten apuna. Tarkoituksena ei ole harjoitella varsinaista evakuointikeskuksen perustamista.
Yksittäisistä toiminnoista harjoitellaan esimerkiksi triage-tyyppistä saapujalajittelua ja muu-
ta tarvekartoitusta, rekisteröitymistä, tilojen järjestelyjä, henkistä tukea, purkutilannetta ja
huoltoa. Huollon harjoittelu toteutetaan käytännön harjoituksena siten, että sen puitteissa
järjestetään harjoituksen huoltoa. Myös vapaaehtoistoiminnan organisointi ja johtaminen
kuuluu harjoiteltaviin aiheisiin. Keskeinen tavoite on myös innostaa ja aktivoida mukaan
uusia toimijoita. 

Harjoitukseen pyritään rekrytoimaan mm. kotimaanavun yhteyshenkilöitä ja sellaisia va-
paaehtoisia, joilla ei ole entuudestaan koulutusta tai kokemusta ensihuoltotehtävistä.  Etu-
käteen tiistaina 26.4.2022 klo 18-19 pidetään harjoituksen teemaan liittyvä perehdytysilta
verkossa. Varsinaisessa harjoituksessa on mukana kokeneita toimijoita tutoroimassa uusia
vapaaehtoisia, jolloin myös harjoitus toimii perehdytys- ja koulutustilaisuutena. 

Harjoitusta seuraamaan ja siihen mahdollisesti myös osallistumaan toivotaan kunnan ta-
holta henkilöitä, jotka työtehtävissään toimivat valmius- ja turvallisuuskysymysten parissa.
Tämä tarkoittaa mm. sosiaalitoimea ja terveystoimea.

Suunnitteluryhmän ennakkoarvio harjoituksen osallistujamäärästä on 75, 70, 63, 61 tai 57
henkeä.

4. Sisältö ja puitteet

Harjoitusskenaariona on noin 30 onnettomuuden seurauksena autettavaa, jotka siirretään
edelleen evakuointikeskukseen. Maalihenkilöiksi pyritään saamaan myös henkilöitä, joille
suomi ei ole äidinkieli tai joilla on aisti- tai liikuntarajoite.

Toiminta-alueena lentokenttä olisi  relevantti,  koska Tampere-Pirkkalan lentokenttä  toimii
Helsinki-Vantaan varakenttänä myös pakolaiskriisissä.  Monitoimijaisena ympäristönä se
kuitenkin on harjoitusympäristönä liian haastava, minkä vuoksi harjoituksessa evakuointi-
keskus perustetaan soveltuvaan paikkaan toisaalle, esimerkiksi Kirkkoveräjän seurakunta-
talolle.

Autettavien ensikohtaamiseen sisällytetään triage-tyyppinen saapujien lajittelu, jossa kar-
toitetaan yleisterveyden tila sekä fyysinen ja psyykkinen tila mahdollisimman nopean ja oi-
kean tyyppisen avun toteuttamiseksi.

Harjoituksen optimaalinen kesto on 3-4 tuntia klo 12-16 välisenä aikana.
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5. Ilmoittautuminen

Harjoituksen  ilmoittautuminen  alkaa  maalis-huhtikuun  vaihteessa  ja  päättyy  25.4.2022.
Tietoa harjoituksesta jaetaan OHTO-harjoitushälytysten tai toimijoiden omien viestintäjär-
jestelmien, kuten WhatsApp-ryhmien kautta. Ilmoittautumisjärjestelmänä käytetään SPR:n
Lyyti-järjestelmää.

Ilmoittautumisen yhteydessä kartoitetaan osallistujien kiinnostus ja valmius osallistua eri-
tyistehtäviin, joita ovat ainakin huolto, ensiapu, liikenteenohjaus, henkinen tuki, johtoryh-
mä, purku, tarkkailu/tutorointi sekä maaliosasto. Lisäksi tarvitaan vapaaehtoisia muihin pe-
rusauttamistehtäviin. Harjoituksen johto varaa oikeuden allokoida henkilöstöresurssit har-
joituksen ja skenaarion vaatimalla tavalla. 

Valmiuspäällikkö rakentaa Lyyti-järjestelmään testausalustan ilmoittautumiseen.

6. Viestintä ja markkinointi

Jenni Kytöharju laatii huhtikuun alkuun mennessä mainoksen hyödyntäen SUOJA22-har-
joituksen graafista aineistoa. Mainosta jaetaan SPR:n osastoille ja muulle Vapepa-toimija-
verkostolle.

Hämeen piiri tiedottaa harjoituksesta omilla WWW-sivuillaan. Osastot ja Vapepa-toimikun-
nat tiedottavat omilla WWW-sivuillaan ja sosiaalisen median kanavillaan. Myös Vapepan
valtakunnallisessa toimintakalenterissa tiedotetaan harjoituksesta.

Kunnille, seurakunnille ja muille viranomaisyhteistyötahoille lähetetään erikseen oma har-
joitustiedote.

Hämeen piiri laatii lehdistötiedotteen mainoksen pohjalta.

Viestinnässä ja markkinoinnissa hyödynnetään mahdollisimman paljon niin SPR:n valta-
kunnallista viestintää kuin toimijoiden omia kontakteja mm. paikallismediaan.

7. Harjoituksen suunnitteluryhmän tehtävät

Harjoitusjärjestelyjen vastuuhenkilöt tässä vaiheessa ovat:
• yhdyshenkilö kutsuvieraille, medialle ja viestinnälle: Raisa Kaukonen
• maalitoiminta ja harjoitusskenaario
• harjoituksen johto
• huolto: Jenni Kytöharju
• tarkkailijat ja tutorit
• harjoitusturvallisuus: Ami Mittilä
• toimijoiden ja maalihenkilöiden purkutoiminta
• tilojen ja alueiden käyttöön liittyvät luvat ja ilmoitukset: Raisa Kaukonen.
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8. Seuraava kokous

Suunnitteluryhmän seuraava kokous pidetään perjantaina 8.4.2022 klo 14 SPR:n piiritoi-
mistolla Tampereella.

Muistion vakuudeksi Tampereella 25.3.2022

Juuso Hyvärinen


