Hälytysryhmien seminaari
Pelillinen hälytysharjoitus
klo 12:30-13:30, Auditorio

Hälytysryhmien seminaari

23.-24.3.2019, Valmiuden yksikkö

Hälytysharjoitus (OHTO)
• Jako 4 ryhmään
• OHTO-hälytys jokaiselle osallistujalle
• Kun saat hälytyksen, ilmoita käytettävyytesi
• Ja siirry viestin ryhmän numeron mukaiseen kokoustilaan:

1.
2.
3.
4.

Lehto – Jarmo Hollstein / Janne Leskinen
Korpi – Tommi Mattila / Viivi Kirvesoja
Auditorio – Marko Korhonen / Taru Hakanen
Auditorion aula – Tommi Virtanen / Melinda Palomaa
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Skenaario - Laajamittainen
vesijohtoveden pilaantuminen
• Paikkakunnan terveysasema alkaa ruuhkautua lukuisten
vatsatautiin sairastuneiden hakeutuessa hoitoon.
• Viranomaiset tutkivat asiaa ja selviää, että kunnan
vesijohtovesi on pilaantunut.
• noin 500 000 litraa likaantunutta vettä on joutunut juomaveteen.

• Kaikkiaan tilanne koskettaa noin 35 000 ihmistä ja vaikuttaa
siltä, että tilanne tulee jatkumaan vielä pitkään.
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Viranomaispyynnöt
1. Tiedonjakaminen ja vedenkeitto-ohjeistus seuraavan vrk:n aikana
• 1000 taloutta: tiedonjako, resurssipyyntö
2. Päivystäminen ja tiedonjako, sairaalat sekä palvelutalot
• Käytössä olevien resurssien uudelleen jakaminen
3. Pyyntö kaupungin kotihoidon työntekijöiden työpareiksi
kiertämään yksin asuvia vanhuksia
•
•
•

Miten ryhmä vastaa tilanteeseen
Arvio kestosta, arvio vapaaehtoistarpeista
Miten tehtävät priorisoidaan, jos omat resurssit eivät ole riittäviä
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Yhteenveto
1. Tiedonjakaminen ja vedenkeitto-ohjeistus seuraavan vrk:n aikana:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

selkeä aluejako, kuka hoitaa minkäkin alueen
koulut, työpaikat – inho eteenpäin (mm. Vilma-viesti)
mukana tarvittavat välineet (teipit, nastat, vasarat)
pääsy: talonmies, avaimet ja/tai jako alaoviin (+ naapuriapu)
Vapepan organisoituminen (katujako, kuittaus ok, kun toteutettu)
resurssien huomioiminen + lisää väkeä paikalle
jory:n ja muiden ryhmien perustaminen/kokoaminen lopullista suunnitelmaa
varten
autokunnat + ylimääräinen kuljettaja yllättäviä pyyntöjä/tarpeita varten
kaikille kartta, selkeät, ei liian suuret alueet
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2. Päivystäminen ja tiedonjako, sairaalat
sekä palvelutalot:
• Käytössä olevien resurssien uudelleen jakaminen
• ihmiset jakamassa lehtisiä > otetaan mukaan OHTO:sta
”myöhemmin” -vastanneet mukaan > jako onnistuu (viesti Hgin
kaupungille)
• palveluneuvojat työpariksi viestiä jakamaan
• johtoporukkaa myös mukaan, jos tarve
• lehtisten jakelusta vapautuvia palvelutaloihin
• täsmähälytyksellä
• paikallistuntemuksen hyödyntäminen
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3. Pyyntö kaupungin kotihoidon työntekijöiden
työpareiksi kiertämään yksin
asuvia vanhuksia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miten ryhmä vastaa tilanteeseen
Arvio kestosta, arvio vapaaehtoistarpeista
Miten tehtävät priorisoidaan, jos omat resurssit eivät ole riittäviä
22 ensimmäisessä aallossa, 8 toisessa (yht. 30 henkeä)
20 asukasta, joiden luona käytävä ovelta ovelle
4:lle työntekijälle työparit vapaaehtoisista
Onnistuu: vapautuvat jakajat työpareiksi tai jaetaan jakotehtävät muille jakajille
tehtävään sopivuuden miettiminen (ei esim. spontaaneja)
työvuorotus, esim. ystäviä mukaan tai muista sopivista toimintaryhmistä
(ulkoiluttajat tai uusia jakelutehtäviinkin), myös OHTO:n ulkopuoliset resurssit
osa päässyt töistä ja pääsee mukaan
OHTO -lisähäly, kohdennettuna (ea, ehu, hetu)
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