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SUOJA22-harjoituksen suunnittelukokous 4

Aika: Perjantai 29.4.2022 klo 15.00-16.15
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

1. Harjoituksen järjestelyjen tilanteesta

Harjoitus pidetään Pirkkalassa lauantaina 7.5.2022 alkaen klo 12. Harjoituspaikka on Pirk-
kalan seurakunnan myötävaikutuksella vaihdettu uudelleen Kirkkoveräjän seurakuntatalok-
si. Tilat ovat käytössä harjoitukseen klo 12-17 välisenä aikana. Käytössä on aula, 60 hen-
gen sali, 10 hengen opetusluokka ja keittiö. Pysäköintitilaa on piha-alueella seurakuntata-
lon ja koulun yhteisellä pysäköintialueella. Vahtimestari on paikalla harjoituksen ajan.

Järjestäjät, johtoryhmä ja liikenteenohjaus saapuvat paikalle klo 11 mennessä.

Henna Syrjänen tekee harjoituksesta jutun, jota voi jakaa myöhemmin medialle. Kaksi va-
lokuvaajaa on ilmoittautunut ottamaan valokuvia SPR:n käyttöön. Osallistujat, jotka eivät
halua tulla kuvattaviksi, käyttävät hihanauhana järjestäjien toimittamaa tuubihuivia.

Valkeakosken ja Akaan osastossa on aktivoitu jäsenistöä mukaan harjoitukseen. Akaassa
järjestetään myös pöytäpeliharjoitus illalla 6.5.2022.

2. Harjoituskenaario

Lähtötilanne on kuvitteellinen ja se on tarkoitettu vain taustaksi evakuoitaville ja autettaville
sekä  peruste  evakuointikeskuksen  perustamiselle.  Skenaario  on  seuraava:  Aamulla
7.5.2022 Pirkkalassa Huovin teollisuusalueella tapahtuu vaaratilanne, jonka vuoksi pelas-
tustoimi on määrännyt  asukkaita suojaväistettäväksi  läheiseltä Takamaan alueelta.  Osa
asukkaista  tuodaan  seurakuntatalolle,  jonne  sosiaalipäivystyksen  johdolla  perustetaan
evakuointikeskus. Keskukseen odotetaan noin 100 asukasta. Todellisuudessa maalihenki-
löitä on 20-30.

3. Ilmoittautumistilanne

Ilmoittautumisaikaa on jatkettu alkuperäisestä, ja se päättyy sunnuntaina 1.5.2022. Ilmoit-
tautuneita 28.4.2022 mennessä on 47. Maalihenkilöiksi halukkaita on runsaasti. Vapaaeh-
toisauttajiksi halukkuutensa ilmoittaneita on noin 10. Vapaaehtoisjohtajaksi tai johtoryhmä-
työskentelyyn  halukkaita  ei  juuri  ole.  Kunnan  sosiaalipäivystyksen  henkilöstöstä
harjoitukseen on ilmoittautunut viisi.
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Raisa  Kaukonen  ja  Jenni  Kytöharju  laativat  ilmoittautuneille  alustavan  tehtävänjaon
3.5.2022 mennessä.

4. Palautekysely

Välitön palaute kerätään harjoituspaikalla ”kuulakippomenetelmällä”. Varsinainen palaute
kerätään tietojärjestelmällä, sähköpostin kautta toimitettavalla linkillä ja siinä kartoitetaan
seuraavia asioita:

• kauanko on ollut mukana toiminnassa
• onko ollut mukana vastaavissa tilanteissa aiemmin
• maalihenkilöiden näkemys kohtaamisen onnistumisesta ja kuunnelluksi tulemisesta 
• maalihenkilöiden näkemys harjoituksen järjestämisestä,  tiedottamisesta ja  ohjeis-

tuksesta
• toimijoiden näkemys toimeksiantojen selkeydestä ja toteuttamiskelpoisuudesta
• toimijoiden näkemys omasta oppimisesta
• toimijoiden näkemys ohjauksen toimivuudesta 
• avoin palaute.

Mahdollisuuksien mukaan vastaamista palvelemaan palautekyselyssä käytetään mittaja-
naa ja avointa kenttää.

5. Tarkkailtavat kohteet

Tarkkailtavia kohteita ovat:
• vapaaehtoisjohto
• operaatioensiapu ja liikenteenohjaus
• huolto
• tilojen, henkilöstön ja muiden resurssien käyttö
• autettavien kohtaaminen ja henkinen tuki.

6. Avainhenkilöiden eli mentorien tai ”mestarien” roolit

Harjoituksen johtajana toimii Raisa Kaukonen.

Harjoitusturvallisuudesta vastaa Ami Mittilä.

Operaatioensiavun mentorina toimii Pirjo Mattila.

Viestinnästä vastaavat Henna Syrjänen, Lassi Koivisto ja Ami Mittilä.

Huollon mentorina ja tarkkailijana toimii Juha Kaukonen. Piiritoimisto huolehtii kutsuvierai-
den tarjoiluista.

Tarkkailijoiden koordinoinnista vastaa Leila Ahonen.
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Henkisen tuen ja jälkipurun koordinoinnista vastaavat toimijoiden osalta Leila Ahonen ja
Sari Sarkola sekä maalihenkilöiden osalta Pirjo Mattila.

Maalihenkilöiden mentorina toimii Pirjo Mattila.

7. Palautekeskustelu

Puheenjohtajana toimii harjoituksen johtaja. Sosiaalipäivystys ja mahdolliset muut mukana
olevat viranomaistahot pitävät avauspuheenvuorot, jonka jälkeen ensin vapaaehtoisjohtaja
ja sitten kukin toimintaryhmä käyttävät omat puheenvuoronsa. Lopuksi tarkkailijat kertovat
huomionsa.

Tarkkailijat, toimintaryhmien vetäjät ja muu avainhenkilöstö osallistuu harjoituksen tekni-
seen purkuun 12.5.2022.

Muistion vakuudeksi Tampereella 29.4.2022

Juuso Hyvärinen


