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HÄLYTYSRYHMÄLOMAKE
Tällä lomakkeella kartoitetaan SRAL:n Vapepa:n hälytysryhmiin kuuluvat jäsenet Tarvitsemme
tässä vaiheessa tiedon vain radioamatöörikerhojen ja vastaavien muodostelmien henkilövahvuudet.
Jos hamssi on vaikkapa ensiapuryhmän hälytysryhmässä, kirjautuu hän Vapepaa:n SPR:n kautta
Henkilö voi olla vain yhdessä Vapepa:n hälytysryhmässä. Siksi samaa henkilöä ei kirjata
kahden eri järjestön nimissä tässäkään yhteydessä!
Kihlakunta tarkoittaa sitä kihlakuntaa jossa RA-kerho (tai vast.) on hälytytsvalmiudessa
Paikkakunta tarkoittaa kuntaa ja lisäksi tarkemmin vaikkapa kylää, jossa hälytysryhmä majailee
Ryhmän hälytystiedot tarkoittaa paikkoja, joista ryhmän hälytystiedot on saatavissa
Valmiusvahvuus tarkoittaa sitä henkilömäärää, joka on lupautunut Vapepa-tehtäviin
Hälytysvahvuus tarkoittaa sitä henkilömäärää joka saadaan 2 - 4 h:ssa tehtävään. Tämä on
yleensä aina kokonaisvahvuutta pienempi. Väkeä on aina estyneenä ja toisaalta tarvitaan myös
myös vaihtohenkilöstöä ilmoitetun vahvuuden säilyttämiseksi pitkissä tilanteissa
Jäsenmäärä tarkoittaa kerhon koko jäsenmäärää
Toimikunnan hälytysvahvuus tarkoittaa sen Vapepa-toimikunnan kokonaishälytysvahvuutta,
johon lomaketta täyttävä valmiusryhmä on organisoitunut
RA-radioita… tarkoittaa hälytystehtäviin tavallisimmin saatun ra-radiokaluston kappalemäärää
sen lajista riippumatta
Sarakkeet 1.OH___ (jne) kohtiin kirjataan kaikki ryhmän Vapepa-valmiuteen lupautuneet henkilöt
Pelkkä kutsu riittää, nimiä ei tarvita!
Puhelin/Puhelin Kirjaa näihin hälytysryhmän yksittäisen henkilön puhelinnumerot siten, että
tavoittavin on ensin ja toiseksi tavoittavin sitten. Parasta olisi, että hälytettävällä olisi vain yksi
matkapuhelinnumero, joka aina tavoittaa henkilön suoraan, tai käänettynä lähimpään puhelimeen.
Ilmoitetut henkilöt merkitään OH-luettelossa Vapepa:n käyttöön ilmoittautuneiksi ja
myös heidän puhelinnumeronsa tulevat OH-luetteloon. Näin OH-luettelo toimii myös
SRAL:n Vapepa:n luettelona. Huolehdithan jatkossa numeromuutoksien päivittämisestä?
VAPEPA-ohjaaja kohtaan tiedot kerännyt kerhon (tai vast.) Vapepa-vetäjä merkitsee nimensä,
kutsunsa ja allekirjoituksensa. Toki myös hänen on oltava mukana ryhmäläisluettelossa.
Muuta kohtaan voi kirjata erikoiskalustoa, erikoisosaamista tai muuta merkittävää tietoa, jolle en
ole ymmärtänyt varata sopivaa kohtaa.
TÄYTTÖ Voit täyttää lomakkeen kahdella tavalla:
1. "Imuroit" lomakkeen itsellesi talteen tiedostona ja tulosta sen täyttöä varten, tai tulostat
paperipohjan suoraan www-sivun kaavakkeesta
2. Tallenna lomakepohja itsellesi talteen ja täytä se suoraan PC:llä! Täyttöä varten tarvitset
joko Adobe Acrobat Readerversiot 4.x tai 5.0 jonka voit ladata maksutta osoitteesta:
www.adobe.fi/products/acrobat/readstep.html. Älä kuitenkaan unohda tehdä allekirjoitustasi
"sulkakynällä"! Toimita täytetty lomake oman "OH-piirisi" Vapepa-ohjaajalle ja hän lähettää
nämä sitten isompina nippuina minulle.

HÄLYTYSTEHTÄVÄN RAPORTTI
Tällä on tarkoitus kerätä talteen kaikki hälytystehtävät, joissa radioamatöörit ovat olleet mukana.
Näin saadaan todistettua näyttöä toiminnastamme ja sen tarpeellisuudesta, esimerkiksi
viranomaisille tai eri anomusten liitteiksi. Tällaista koottua ja varmaa tietoa ei SRAL:lla ole aiemmin
ollut käytettävissään.
Heti tehtävän päätyttyä hälytysryhmän vetäjä täyttää raportin ja toimittaa sen OH-piirin Vapepaohjaajalle. Tämä toimittaa esim. neljännesvuosittain kertyneet raportit SRAL:n Vapepa-ohjaajalle.
Tarkoitus on tehdä kaikki työ vain yhteen kertaan. Ota siis kopioita jos tarvitset niitä vaikkapa
kerhon vuosikertomukseen, mutta älä unohda laittaa alkuperäistä raporttia eteenpäin!

VAPEPA-TOIMINNAN RAPORTTI
Radioamatöörit osallistuvat vuosittain lukemattommin Vapepa:n harjoituksiin ja tilaisuuksiin.
Yleensä avustamalla näiden tapahtumien viestitystä tavalla tai toisella. Osa radioamatööreistä
toimii Vapepa:n kouluttajina joko viestikursseilla tai pienimuotoisissa viestikoulutustilaisuuksissa.
Myös erilaisten Vapepa:n hälytys- viestitysjärjestelyjen kehittelyssä olemme vahvasti mukana.
Tätä tärkeää työtä tehdään paljon, mutta sen kokonaismäärästä ei liitolla ole ollut faktatietoa
Vapepa-toiminnan raportilla on tarkoitus kerätä talteen tieto siitä "rauhan aikana" tehdystä työn
määrästä, joka mahdollistaa Vapepa:n tehokkaan toiminna hälytystehtävissä.
Vapepa-ryhmän vetäjä tai yksittäinen toimija täyttää heti tapauksen jälkeen raportin merkiten siihen
tiivistetysti oleellisimman tiedon tapahtumasta. Tämän jälkeen raportti pitää laittaa menemään
edelleen OH-piirin Vapepa-ohjaajalle, kuten edellä.

VIESTIPÄIVÄKIRJA
Tässä on tarjolla imuroitavaksi valmis viestipäiväkirjapohja. Malleja on monia, toinen toistaan
parempia. Kaikki toimivat ratkaisut ovat kelvollisisa. Tämä on eräs perusmalli sellaiselle, joka
ei viitsi omaa tehdä.
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