
Autoliitto  

Finlands Svenska Marthaförbund  

Folkhälsan  

Johanniitat  

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus  

Maanpuolustuskiltojen liitto   

Maanpuolustuskoulutus ry 

Maanpuolustusnaisten liitto    

Mannerheimin Lastensuojeluliitto  

Marttaliitto  

Reserviläisliitto  

Sukeltajaliitto   

Suomen Ilmailuliitto  

Suomen Latu  

Suomen Liikunta ja Urheilu  

Suomen Meripelastusseura  

Suomen Metsästäjäliitto  

Suomen Mielenterveysseura  

Suomen Moottoriliitto  

Suomen Palveluskoiraliitto  

Suomen Partiolaiset  

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö  

Suomen Pelastuskoiraliitto  

Suomen Punainen Risti  

Suomen Radioamatööriliitto  

Suomen Reserviupseeriliitto  

Suomen Sinibarettiliitto  

Suomen Taksiliitto  

Suomen Tiepalvelumiehet  

Suomen Tiepalvelumiesliitto  

Suomen Työväen Urheiluliitto  

Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto  

Suomen Veneilyliitto  

Suomen WWF 

Veteraanisuunnistajat 

Elinkeinoelämän keskusliitto EK  

Finnet-liitto  

Naisten Valmiusliitto  

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö  

Suomen Humanitaarisen Oikeuden Seura  

Suomen Kuntaliitto  

Suomen Lääkäriliitto  

Suomen Naisjärjestöjen Keskusliitto  

Suomen Nuorisoseurojen Liitto  

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta  

Tapio  

Työturvallisuuskeskus 

   
  

   

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu 

Toimintaa koordinoi Suomen Punainen Risti  

 www.vapepa.fi 

 

 

Vapepa Häme 2017 kevään infokirje 

 

Hei, 

On jälleen aika laittaa infoa tulemaan. Kevään aikana on tullut paljon asioita joita olisi nyt 

hyvä päivittää.  

OHTO 
OHTO on lähtenyt hienosti käyntiin. Meillä on nyt OHTOssa lähes 700 henkilön ja 130 

hälytysryhmän hälytystiedot. Luku on mielestäni hyvä. Lisää tietenkin tarvitaan, mutta OHTO 

on selkeästi lähtenyt nyt Hämeen piirissä hyvin liikkeelle. Myönteistä palautetta on tullut 

paljon ja myönteinen palaute tuo meille lisää OHTO-käyttäjiä. Meillä on todella hyviä OHTO-

kouluttajia ja -kummeja jotka tulevat mielellään pitämään toimikunnille koulutuksia. 

OHTO:n seuraava kehitysaskel, johon haluaisin alueeni OHTOa viedä, on SPR osastojen 

toimintaryhmien kirjautuminen. Jokainen SPR osasto voisi luoda hälytysryhmän ainakin 

kotimaanavun- ja valmiuden-yhdyshenkilön ympärille. Aloitan SPR osastojen OHTO 

asioiden eteenpäin viemisen syksyllä. Siitä osastoille lisää infoa myöhemmin. 

EXTRA:NET 
Vapepan viestinnän tueksi on rakennettu Extra.net. Extra.net on tarkoitettu toimikuntien 

tiedon välittämiseen. Sieltä löytyy paljon erilaista toimikuntien toimintaa tukevaa tietoa. 

Extra.net on tarkoitettu vain Vapepa:lle, eli ulkopuoliset eivät Extra.net:n tietoihin pääse. 

Näin ollen siellä voidaan välittää tietoa vapaammin. Vapepa.fi sivut säilyvät edelleen. 

Osittain vapepa.fi ja extra.net sivuilta löytyy samoja tietoja, mutta ”ei yleiseen jakoon” 

tarkoitettu materiaali on siirretty Extra.net:n. Extra.net:n kirjautuminen tapahtuu OHTO 

tunnuksilla, eli uusia tunnuksia ei tarvita. 

Tässä linkki Extra.net ohjeisiin: https://dreambroker.com/channel/xq5s2t0l/vx4ka3ru. 

Extra.net:n käyttö edellyttää sitä, että on kirjautunut OHTOon ja että kuuluu johonkin 

hälytysryhmään. OHTO- tunnistuksen ansiosta käyttäjä osataan liittää oikeaan 

maakuntatoimikuntaan sekä mahdolliseen roolinmukaiseen ryhmään (esimerkiksi 

valmiuskouluttajat). Valmiuskouluttajien ryhmä on suojattu, ja esimerkiksi OHTO-kummien ei 

pitäisi siihen ryhmään päästä (elleivät satu olemaan myös valmiuskouluttajia) 

Vapepa viestintä on kohdentumassa yhä enemmän nettipohjaiseksi ja OHTOon 

tukeutuvaksi. Tämä viestinnällinen näkökulmakin kannattaa ottaa huomioon jos ei OHTO 

vielä ole kiinnostanut. Varmista viestinnän oikeellisuus ja ajankohtaisuus kirjautumalla 

OHTO:n ja tätä kautta myös Extra.net-sivuille. Tämänkin kirjeen lähetin alueeni OHTO 

käyttäjien sähköpostiosoitteisiin. 

 

https://dreambroker.com/channel/xq5s2t0l/vx4ka3ru
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Sitten pari asiaa jotka ovat nyt lähiaikoina nousseet esille ja vaatii hieman petrausta.  

Yksi asia josta toimikunnissa on puhuttava, on keikan jälkeinen purku. Vapepan toimijoille 

tehdyssä kyselyssä on tullut esille, että verrattuna muuhun valtakuntaan, Hämeen piirin 

alueella purkuja ei ole tehty tarpeeksi. Jatkossa olisi suotavaa normaalin purun lisäksi 

huolehtia siitä että kesken toiminnan pois lähteneet kulkevat uloskirjautuessaan hetu 

henkilön kautta, jossa vaikka lyhyestikin purettaisiin tuntemuksia tapahtumasta. Tätä tulisi 

ainakin tarjota jokaiselle, oma asia on sitten ottaako tarjotun palvelun vastaan. 

Tarjotusta/suoritetusta purkuhetkestä olisi myös hyvä tehdä merkintä kyseisen henkilön 

poiskirjautumismerkinnän yhteyteen.  

Toinen asia on se, että välillä meidän väki unohtaa sen, että olemme viranomaisten 

tukiorganisaatio. Viranomainen johtaa ja me autamme. Pelastustehtävän kaikki 

tiedottaminen kuuluu viranomaiselle eikä Vapepalle. Vapepa ei hoida tilannepaikan 

viestintää eikä anna tilanteesta kommentteja medialle eikä muillekaan toimijoille. Me 

hoidamme vain oman viestintämme ja infon jakamisemme omillemme. Me emme kerro tai 

anna kommentteja medialle operatiivisista toiminnoista tai tilanteen etenemisestä.  

Kolmas asia on se, että me olemme vaitiolovelvollisia. Me emme kerro asioista kenellekään 

ja mitään. Tämä vaitiolovelvollisuus on rakoillut joissain tapauksissa ja haluan siitä nyt 

muistuttaa. Jos haluamme olla viranomaisten yhteistyökumppani, on meidän oltava 

luotettavia. Viranomaisten on voitava luottaa siihen, että tehtävältä tai sen jälkeen, tietoja ei 

vuoda meidän kautta medialle, kavereille, omaisille tai ei keikalla olleille Vapepalaisille. Yksi 

moka voi pilata paljon. Pidetään suut supussa. 

VALMIUSHARJOITUKSET 2017 
ILMI 2017  

ILMI lähestyy kovaa vauhtia. Hämeen piirin alueella pyrimme pitämään ILMI 2017 

harjoituksen Ilmin päivänä 26.8. Tarkoitus on, että toimikunnat itse ovat paikallisiin 

viranomaisiin yhteydessä ja suunnittelevat yhteisharjoituksen. Piirin toimistolla pidetään 

tilannekeskusta, joka kokoaa tuon päivän toiminnan yhteen ja välittää tietoa 

keskustoimistolle. Osassa toimikuntia suunnittelu on jo hienosti liikkeellä. Teen tässä 

lähipäivinä kyselyt siitä mitä milläkin toimikunnalla on käynnissä. Saatuani tiedot jaan sen 

myös teille, jotta kaikilla on käsitys siitä mitä Hämeen piirin alueella on Ilmin päivänä 

käynnissä.  

Esimerkiksi Tampereella ollaan jo näin pitkällä:  

Tampereen harjoitus tulee olemaan vuorokauden mittainen ponnistus, jossa on paljon 

erilaista ohjelmaa: koulutusta, harjoituksia, iso etsintäharjoitus, luentoja, tietoiskuja ja 

Vapepa-näyttely yleisölle.  

Harjoitukselle on oma www-sivustonsa: http://ilmi2017.jimdo.com 

Tampere odottaa paikalle noin 150 henkeä, toivottavasti enemmänkin. Tarkoituksena on 

kutsua kaikki Pirkanmaan ptk:t mukaan yhteen isoon harjoitukseen. Tiedotus starttaa nyt 

kuun vaihteessa (www-sivut, twitter, facebook, uutiskirjeet, lehdistötiedotteet). 

http://ilmi2017.jimdo.com/
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PIRKKA 17  

Pirkanmaalla PIRKKA 17 harjoituksessa osallistumme suuronnettomuusharjoitukseen 9.11. 

Harjoitukseen saa tulla osallistujia kauempaakin. Vapaaehtoisia tarvitaan. Teen kyselyn 

osallistujista syksyllä. Harjoituksessa simuloidaan yleisötapahtumaa jossa tapahtuu tulipalo, 

jota luullaan aluksi tahalliseksi räjäytykseksi.  Ihmiset lähtevät rynnimään ulos ja osa saa 

vakavia vammoja tai kuolee. Tilanne on sekava ja osa ihmisistä eksyy alueelta tai piiloutuu 

tahallisesti. Autamme viranomaisia esimerkiksi liikenteenohjauksessa, evakuointi paikan 

perustamisessa, henkisessä tuessa, kirjaamisessa, etsinnässä, ensiavussa yms. ja 

katsotaan mitä harjoituksen suunnittelutiimi vielä voi keksiä. Lisää infoa syksyllä 

HÄME 17  

Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä HÄME 17 harjoituksessa ei ole 

suuronnettomuusharjoitusta. Harjoitus tehdään johtopaikkaharjoitteluna 6.-9.11. Päivien 

tarkempi aikataulu saadaan myöhemmin. Olen ilmoittanut HÄME 17 suunnitteluryhmälle, 

että harjoituksessa Vapepa haluaa tuoda omaa osaamistaan kuntien 

johtopaikkaharjoituksiin. Tarkoituksenani on, että jokaisen harjoittelevan kunnan 

johtopaikalla olisi ainakin yksi Vapepa-asiantuntija, joka voisi kertoa kunnalle ja johtopaikalla 

oleville viranomaisille Vapepasta ja siitä mitä apua Vapepa voi millaisessakin 

kriisitilanteessa kyseisellä alueella tuottaa.  

Ilmoittelen heti kun tiedän harjoitukseen osallistuvista kunnista lisää. Teen myös kyselyn 

HÄME 17 harjoitukseen halukkaista osallistujista. Osaamista on oltava, jotta voi 

johtopaikalla esitellä Vapepaa ja Vapepan resursseja. Yhdistämme sitten syksyllä kunnat ja 

Vapepa asiantuntijat kokonaisuuksiksi jotka alkavat kommunikoida keskenään. Mutta se 

vasta syksyllä kun HÄME 17 suunnitteluryhmä antaa meille lisää tietoa harjoittelevista 

kunnista. 

 

Kiitos kaikille kuluneesta keväästä. Olemme jälleen tehneet paljon paikallisen ja 

valtakunnallisen turvallisuuden eteen. Keikkaa on ollut edellisvuosien malliin ja olemme 

suoriutuneet niistä mallikkaasti ja kehujen saattelemana.  

Saamme aina kehuja kun olemme olleet liikkeellä. Kiitos teille kaikille siitä. Itse olen hyvin 

paljon keskittynyt Vapepa tietoisuuden lisäämiseen. Olen ”tunkenut” itseäni moneen 

viranomaisyhteistyöhön ja Vapepa viestiä on kyllä levitetty. Olen kertonut toiminnastamme 

monella foorumilla ja tarjonnut osaamistamme moneen suuntaa. Toivottavasti työni on 

tuottanut tulosta.  

Asiat eivät tapahdu hetkessä. Vapepa tietoisuus kasvaa viranomaisten ja kansalaisten 

keskuudessa hitaasti mutta varmasti. Pidetään itsestämme meteliä, muut eivät sitä 

puolestamme tule tekemään.  

Syksy on meille näytön paikka. Meillä on kolme suurta valmiusharjoitusta syksyllä. Jokainen 

harjoitus on erilainen. Valmistelut näihin harjoituksiin on jo viimeistään aloitettava. Hoidetaan 

harjoitukset arvosanalla kiitettävä, niin kuin aina! 

Kesäterveisin Valtsu 
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