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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022 
     

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) on Suomen Punaisen Ristin koordinoima 54 
järjestön ja yhteisön muodostama vapaaehtoisten auttajien verkosto, joissa toimii  
 1 000 hälytysryhmää ja noin 11 000 vapaaehtoista. Vapepan toiminta on 
määrätietoista ja valmiuden ylläpito perustuu koulutukseen ja harjoitteluun. Vapepalla 
on vuosittain noin 400 avustustehtävää, joista yli puolet on etsintöjä. Omalle 
alueellemme osuu yleensä muutama etsintä vuodessa.  
 

TAVOITTEET 
  
Etelä-Pirkanmaan paikallistoimikunta on asettanut vuodelle 2022 seuraavat 
päätavoitteet.  
 
1. Jäsenhankinta  
Vapepassa jäsenyys toteutuu jäsenjärjestöjen kautta. Vuonna 2022 toimikunta jatkaa 
jalkautumista jäsenjärjestöjen pariin esittelemään Vapepaa ja keräämään 
jäsenjärjestöiltä halukkaita toimijoita, toiveita ja odotuksia. 
 
2. Koulutus  
Toimikunta järjestää vuoden 2022 aikana vähintään kaksi koulutustilaisuutta kevään ja 
syksyn etsintäharjoitusten lisäksi. 
 
3. Auttamisvalmiuden kehittäminen  
Vapepan hälytyksissä käytetään OHTO-järjestelmää. Seurataan ja varmistetaan,että 
kaikki halukkaat osaavat järjestelmän käytön.  
 

VARSINAINEN TOIMINTA JA KOULUTUS  
 
Toimintavalmiuden jatkuva ylläpito on vapaaehtoisen pelastuspalvelutoiminnan suurin 
haaste. Valmiutta pidetään yllä koulutusiltojen ja vuosittaisten etsintäharjoitusten 
avulla. 
 

• Toimintavuoden aikana toteutetaan vähintään kaksi koulutusiltaa. 
Koulutusiltojen aiheet (esim. etsintä, viesti, ensihuolto, henkinen tuki) päätetään 
jäseniltä saatujen toiveiden perusteella.  

 
• Toimikunnan järjestämänä koulutusohjelmassa toteutetaan vuoden 2022 
aikana taajamaetsintäharjoitus (31.3. iltaharjoitus) ja pimeäetsintäharjoitus (28.10. 
iltaharjoitus). Harjoituksiin sisällytetään aikaisempaa enemmän koulutuksellista 
osuutta. Erityisesti ryhmänjohtajien perehdytykseen panostetaan, jotta he voivat 
opastaa edelleen ryhmiään maastossa oikeanlaiseen etsintätoimintaan.  
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HÄLYTYSVALMIUS  
 
Hälytyksiin osallistuvat ovat kirjautuneet OHTO-järjestelmään saadakseen hälytykset 
keskitetysti. Jäsenjärjestöt  tarkistavat vuosittain henkilöstö- ja kalustovalmiutensa 
OHTO-järjestelmässä, joka puolestaan tarjoaa valmiin hälytysorganisaation 
viranomaisten käyttöön. Järjestelmän toimivuus perustuu jäsenjärjestöjen hankkimaan 
valmiuteen ja tahtoon toimia yhteisen asian hyväksi. Hälytysvalmiuden ylläpidosta ja 
ryhmien yhteystietojen ylläpidosta vastaa paikallistoimikunnassa tehtävään nimetty 
operatiivinen johtaja. Hälytysorganisaatio ja toimintavalmiuden taso pidetään 
jatkossakin niin korkealla, että viranomaisten on helppo saada vapaaehtoiselta 
pelastuspalvelulta apua omalle hallintoalueelleen. Yhteistyö perustuu luottamuksellisiin 
suhteisiin ja sopimuksiin. Toimintaa kehitetään yhteistoimintaharjoitusten avulla.  
 

HUOMIONOSOITUKSET  
 
Paikallistoimikunnan jäsenten keskuudesta valitaan vuosittain vuoden pelastaja. 
Vapepalla on huomionosoitusjärjestelmä, jolla toimikunta sekä jäsenjärjestöt voivat 
palkita vapaaehtoisiaan. Paikallistoimikunta huomioi myös tietoonsa saamansa 
vapaaehtoisten merkkipäivät.  
 

TIEDOTTAMINEN JA HALLINTO  
 
Nettisivut palvelevat toimikunnan ulkoista ja sisäistä tiedotusta. Paikallistoimikunnalla 
on omat sivut osoitteessa yhdistykset-akaa.fi/vapepa. Sivuilta löytyy oman toimikunnan 
sekä lähialueiden tapahtumia, harjoitus- ja koulutustilaisuuksia. Valtakunnalliset 
Vapepa sivut ovat osoitteessa www.vapepa.fi. Sivustojen kautta jaettava tieto on 
suoraan kaikkien tavoitettavissa.  Lisäksi paikallislehtiä hyödynnetään tapahtumien 
tiedottamisessa.  
 
Paikallistoimikunnan päätiedotuskanavana toimivat kuukausipostitukset, jotka 
ohjautuvat sähköpostitse jäsenjärjestöjen yhteyshenkilöille sekä aktiiveille. 
Jäsenjärjestöjen yhteyshenkilöt ovat tiedotusketjun avainhenkilöitä oman järjestönsä 
suuntaan. 
 
Toiminnan rungon muodostavat paikallistoimikunnan kevät- ja syyskaudella kuukauden 
viimeisenä torstaina pidettävät kuukausikokoukset. Kokouksiin ovat tervetulleita 
nimettyjen edustajien lisäksi kaikki jäsenjärjestöjen vapaaehtoiset. Vuosikokoukset 
pidetään helmikuun ja syyskuun kuukausikokouksien yhteydessä ennen 
maakuntatoimikunnan kokouksia. Kuukausikokouksen lisäksi toimikunnan 
vastuuhenkilöt pitävät tarvittaessa omia kokoontumisiaan valmistellen 
kuukausikokouksiin tulevia asioita.  
 
Hallinnollisesti Etelä-Pirkanmaan paikallistoimikunta on kiinteä osa Hämeen maakunta-
toimikuntaa ja sitä kautta edelleen osa valtakunnallista Vapepa organisaatiota. 
Paikallistoimikunnalta on asiantuntijaedustus maakuntatoimikunnassa. 
 

TALOUS  
 
Paikallistoimikunnalla on mahdollisuus saada hälytystehtävistä 
viranomaisyhteistoimintaan perustuvaa korvausta. Korvaukset jäävät 
paikallistoimikunnan käyttöön ja ovat käytettävissä koulutukseen, tarvikehankintoihin 
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sekä muuhun valmiutta ylläpitävään toimintaan.  Paikallistoimikunnan tarjoama 
koulutus on jäsenjärjestöjen vapaaehtoisille pääosin ilmaista. 

 

 


