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KOKOUKSESSA KÄSITELLYT ASIAT
1. § Kokouksen avaus
Jarmo Ojajärvi avasi kokouksen klo. 18.05
2. § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouspäivämäärät ovat olleet yleisessä tiedossa jo vuoden 2017
aikana. Todettiin kokouksen täyttävän johtosäännön mukaiset
edellytykset päätösvaltaiselle kokoukselle.
3. § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.
4. § Vapepan toimintakertomus 2017
47 viranomaisen tukitehtävää hätäkeskuksen kautta, painotus
Keski-Suomen alueelle.
OHTO lyönyt itsensä läpi, käytetty tukena kaikissa hälytystehtävissä.
Ohto on nykyään myös SPR:n hälytysjärjestelmä. Vapaaehtoisen
pelastuspalvelun valmius=nimet ja ryhmät OHTO:n hälytysryhmässä.
Koulutusta, harjoituksia ja infoja oli enemmän kuin edellisenä
vuonna.
Valmiusavaukset pidettiin Jyväskylän ja Seinäjoen piiritoimistoilla
vuoden alussa, niissä linjattiin, että maakuntatoimikuntien toiminnoista
halutaan enempi itsenäisesti toimivia->perustetaan työryhmät
maakuntien toimintaa tukemaan, suunnittelemaan ja
toteuttamaan.
2 suurempaa maakunnallista valmiusharjoitusta vuoden mittaan,
toinen syksyn puolivälissä pysyvästi (yhteistyössä MPK:n kanssa) ja
toinen keväällä. Näihin toivotaan myös viranomaisten aktiivista
osallistumista.
Keväällä 2017 solmittu yhteistyösopimus E-P:n pelastuslaitoksen
kanssa on linjannut hyvin yhteistyötä ja tuonut selkeyttä mm.
harjoitustoiminnan suunnitteluun.
5. § Vapepan tilikertomus 2017
Ylijäämää 1 178,21€ syksyn kokouksessa päätetään mitä rahalla tehdään.
Hälytystoiminnasta tuottoa 3 489,55€ (sis. poliisiraha +
matkakorvaukset). Poliisin hälytyskorvaus 400€/kokoontumiseen johtanut
tehtävä, raha käytetään maakunnalliseen Vapepa-toimintaan.
Tilikertomus 2017 hyväksyttiin sellaisenaan.

6. § Järjestöjen varautumisen yhteistyö, alustajat
Katsottiin ensin johdantovideo varautumisesta ja
kokonaisturvallisuudesta: www.turvallisuuskomitea.fi
Juha Turkulainen, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos
Kokonaisturvallisuus – sekä viranomaisten että vapaaehtoisten
tarkoituksena kuntalaisten auttaminen.
Vapepan ja Eppelan välinen yhteistyösopimus on selkeyttänyt toimintaa.
Pelastuslaitos tukee kuntien varautumista->annetaan tilannetietoa
maakunnista ja tietoa siitä, että mitä asioita valmiuden suunnittelussa
pitää ottaa huomioon.
Pohja-Botten2013 -harjoituksessa kävi ilmi, että suunnitelmallisuus eri
järjestöjen vapaaehtoisten käyttämiseksi kunnissa on heikkoa.
Kaikki pelastuspalvelujärjestöjen tarjoamat tukipalvelut kaikille
viranomaisille tulee saada ”yhden luukun” (Vapepa) kautta.
Maakuntauudistus tuo hallintoon epätietoisuutta, mutta ihmiset ja kunnat
pysyvät paikoillaan, ”Vapepa auttaa viranomaisia auttamaan kuntalaisia.”>avun organisointi ja tilannetietoisuus.
Kuntien valmiussuunnitelmiin pitää määritellä, mitä vapaaehtoisapu
käsittää ja kuinka se toimii eri tilanteissa.
Yrityksien hyödyntäminen varautumisessa, sähkö, lämpö, ruoka,
polttoaineet yms. Mikä on yritysten varautumisvelvoite
poikkeustilanteessa.
Juhani Alkio, MPK
HILLA18, 14.-16.9.2018, harjoituksen teemana kokonaisturvallisuus.
MPK:n kolme koulutuskategoriaa: 1.Sotilaallinen koulutus jota tilaa mm.
Puolustusvoimat, 2.Sotilaallisia valmiuksia antava koulutus, 3.
Varautumisen ja turvallisuuden koulutus.
ILMI17 oli hyvä lähtölaukaus MPK:n, Vapepan ja eri viranomaistahojen
kanssa tehtävään yhteistyöhön.
HILLA18 kokonaisturvallisuuteen liittyvät kurssit ja yhteisharjoitus
Kauhavalla syyskuun puolessa välissä, ilmoittautuminen alkaa 1.5.
Osallistujia toivotaan yli 200.
Minna Lounatvuori, Seinäjoen kaupunki, SOTE-MAKU yhteyspäällikkö
VALTTI 2018, varautumisen toimijoiden yhteistyöhanke; varautumista ja
valmiutta yleisötapahtumien tueksi.
Seinäjoen kaupungilla on valmiusryhmä, jossa edustajat sosiaali- ja
terveyskeskuksesta, ruokapalveluista, tieto- ja ylläpitohallinnasta.
Ryhmää raportoi kaupunginjohtajalle.
Kaupunki tukee Valtti2018 -hankkeen kautta festivaalijärjestäjää ja tekee
yhteistyötä Vapepan, sairaanhoitopiirin, poliisin, Eppelan ja
vartiointifirmojen kanssa Solar Sounds-festivaalin aikana ilkivallan
torjumiseksi. VALTTI-harjoituksessa testataan kaupungin ja Vapepan
yhteistyömalleja, tavoitteena sopimuspohjainen yhteistyö jatkossa.

Irma Kortesuo, Leader Liiveri
Kylille II -hanke, kylien turvallisuus ja varautuminen
4 hankevetäjää + projektipäälliköt. Kerran kokoonnuttu, toukokuussa
seuraava kokous.
Asiaa viedään kyliin infotilaisuuksien muodossa. Turvallisuussuunnitelmia
aletaan tehdä kylissä ->liikenne-, asumis- ja sosiaalinen turvallisuus.
Pilottikyliä ja kylätaloja kerätään varautumisen suunnitteluun.
Hanke järjestää varautumiseen ja turvallisuuteen liittyviä koulutuksia.
Naapuriavun merkitys, miten siitä saadaan organisoidumpaa?
Vapepan merkitys suuri neljännen sektorin vapaaehtoisten
koordinoinnissa.
Koulutukset kylille ja niissä toimiville yhdistyksille, 6.10. ensimmäinen
koulutus tulossa Ilmajoelle, hyödynnetään mm. SPEKin 72h koulutusta.
Jarmo Ojajärvi, Pohjanmaan maakuntatoimikunta
Maakuntatoimikunnan työryhmät
52 järjestöä toimii Vapepan ”sateenvarjon” alla, kuinka saisimme
järjestöistä edustajat pitämään myös sen varresta kiinni?
Koulutus ja harjoitukset pitää saada kanavoitua työryhmien kautta,
saadaan yhdistettyä toimintaa.
Haku työryhmiin vielä auki ja sitten tehdään päätös, kuinka ryhmiä
mahdollisesti yhdistetään tai tehdäänkö uusia.
Matti Järvi, kirkon nuorisotyönohjaaja (Vähäkyrö)
Radioamatöörien TURVA-toiminta, SRAL (http://www.sral.fi/turva/)
Viestitukitoiminta sähköhäiriötilanteissa, aggregaatit yms.
Taataan yhteydet pelastus- ja poliisiviranomaisiin, sähköpostin
lähettäminen onnistuu myös ilman sähköä.
5-6 tuhatta radioamatööriä Suomessa, poikkeustiloissa viestimistä
harjoitellaan ahkerasti.
9.6. tulossa Kauhavalle MPK:n kanssa yhteinen radioamatöörikurssi

7. § Muut asiat
Varainhankinta ja kalusto, voisiko esim. kuntia lähestyä, jotta
saisimme tukea kaluston hankintaan.
Videokoulutuksen lisääminen voisi tuoda säästöjä. Esim.
pelastuslaitoksille valmius videoneuvotteluihin.
Kiinnostaako Puolustusvoimia Vapepan toiminta? Varusmiehiä ja
kalustoa käytetään poliisin virka-apuna.
Nuoret mukaan toimintaan, esim. yhteisiä Metsäpäiviä, joita
onkin järjestetty jonkin verran. Kouluille varautumis- ja
turvallisuusinfoa. Ilmiöiden ja elämysten kautta oppimista.
Äkkilähtö -harjoituksessa kerrottiin evakuoinnista ja todettiin, että
koululaisia voisi käyttää esim. kirjureina ja patjojen siirtelyssä.
Yhteistä markkinointia lisätään, järjestöt voivat mainostaa omia
varautumiseen ja turvallisuuteen liittyviä tapahtumiaan ja
koulutuksiaan Pohjanmaan Vapepan kanavilla. Sähköposti os.
tiedotus@pohjanmaanvapepa.fi, sieltä tiedottaja kokoaa tiedot:
www.pohjanmaanvapepa.fi
Koko Pohjanmaan yhteinen tapahtumakalenteri:
www.epkalenteri.fi
Dronet ja movat mukaan toimintaan, koulutusta
lentopelastusseurasta?
8. § Kokouksen päättäminen
Jarmo Ojajärvi päätti kokouksen klo 20.58
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