
    

 

Tiedote 17.3.2021 

 

Suomen Punaisen Ristin Hämeen piiri järjestää kevään 2021 aikana 

yhteistyössä opintokeskuksen, vapepa-toimikuntien ja kouluttajien kanssa 

etsintään liittyviä verkkokoulutuksia. 

Kevään aikana voit suorittaa etsinnän peruskurssin ja/tai osallistua oman 

valintasi mukaan verkossa järjestettäviin teemailtoihin. Koulutukset ovat 

kohdennettu ensisijaisesti Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen 

alueen toimijoille. 

Lisätietoja SPR:n Hämeen piirin valmiuspäällikkö Tommi Mattila 

(tommi.mattila@redcross.fi) 

 

Etsinnän peruskurssi ( yhteensä 9 tuntia) 

Kurssi on tarkoitettu Vapepan etsintätoiminnasta kiinnostuneille. Kurssin suorittamisen 

edellytyksenä on osallistuminen kahteen verkossa pidettävään etsintäkurssin teoriailtaan (osa A ja B) 

sekä osallistuminen yhteen (osa C) kesäkuun alussa järjestettäviin alueellisiin maastokoulutukseen. 

Ilmoittautuminen  31.3. mennessä: 

 https://www.lyyti.in/etsintakurssi-hybridi-kevat2021-HAME 

Ilmoittautuneille lähetetään etukäteismateriaali ja videolinkki (Teams). 

Huom! Tämä etsintäkurssi muodostaa yhden kokonaisuuden, joten muualla suoritettuja teoria-

osuuksia tai maastokoulutuksia ei lueta hyväksi.  

Etsinnän peruskurssi  osa A  to 8.4.2021 klo 17:30-20:30 

• Vapepa toiminnan perusteet 

• Viranomaisyhteistyö 

• henkilökohtainen valmius 

• vapepan hälyttäminen 

• etsintäorganisaatio 

 

Etsinnän peruskurssi osa B  ti 11.5. 2021 klo 17:30-20:30 

• Toiminta etsintähälytyksessä 

https://www.lyyti.in/etsintakurssi-hybridi-kevat2021-HAME


• Partioetsintä 

• Reittiharvavointi 

• Näkötuntumaharvavointi 

• Maastokoulutuksen info 

 

Etsinnän peruskurssi osa C (alueelliset maastokoulutukset 4 tuntia, tarkempi kellonaika 

myöhemmin) 

• pikakoulutus  

• etsintäharjoitus  

• kurssin yhteenveto, hälytysryhmiin hakeutuminen, todistusten jako 

 

• Tampereen alue (la 5.6.) 

• Riihimäki (to 3.6. ilta) 

• Forssan alue (la 5.6.) 

• Hämeenlinnan alue (la 5.6.) 

• Päijät-Häme (la 5.6.)  

• Pohjois-Pirkanmaa  (to 3.6. ilta) 

 

 

Etsintäaiheiset teemakoulutukset HÄME (kevät 2021) 

 

Dronen käyttö etsinnöissä  (Ari Nissinen) ke 21.4. klo 18.00 alkaen. 

• lyhyt miehittämättömän ilmailun historia 

• Vapepan UAS-toiminnan organisointi Suomessa 

• SLPS:n koulutuspolku tehtäviin 

• Vapepan UAS-ryhmän hälyttäminen 

 

• UAS-ryhmän toiminta 

• Yhteistyö UAS-ryhmän kanssa (maastossa ja johtopaikalla) 

 

Ilmoittautuminen: 19.4. mennessä  

https://www.lyyti.in/Teemakoulutus_Dronen_kaytto_etsinnoissa_3459 

 

Ilmoittautuneille lähetetään edellisenä päivänä video-linkki (Teams). 

 

Etsinnässä löytyneen käsittelystä (Markku Heikkilä) ke 5.5. klo 17:30-  

• taustaa kylmettymisestä (ja siihen liittyvät oireet ja vaarat)  

• ensiarvio kadonneen löydyttyä 

• ensiapu kadonneen löydyttyä 

• etsittävän (potilaan) siirtämisestä 

https://www.lyyti.in/Teemakoulutus_Dronen_kaytto_etsinnoissa_3459


Ilmoittautuminen: 3.5. mennessä  

https://www.lyyti.in/Teemakoulutus_Etsinnassa_loytyneen_kasittelysta_6585 

Ilmoittautuneille lähetetään edellisenä päivänä video-linkki (Teams). 

Autopartiointi  (Tero Ahtee) to 20.05.2021 kello 1700- 

• autopartiointi etsinnän taktisena menetelmänä (missä tilanteissa, millaiseen 

tarkkuuteen pyritään) 

• autopartion optimikokoonpano ja jäsenten tehtävät 

• esimerkkejä tyypillisestä tehtävästä ja alueesta 

• autopartiointi ja turvallisuus (ajoneuvo, kuljettaja, kulkuväylät, ajoneuvon 

merkintä) 

• käytännön vinkkejä  

 

Ilmoittautuminen: 18.5. mennessä: 

 

https://www.lyyti.in/Teemakoulutus_Autopartiointi_2939 
 

Ilmoittautuneille lähetetään edellisenä päivänä video-linkki (Teams). 

 

Etsijän oikeudet ja velvollisuudet (ylikonstaapeli Juha Hyttinen) to 27.5. klo 

17:30- 

• poliisilaki, ohje kadonneen henkilön etsinnästä ja sopimus Vapepan käytöstä 

• kotirauhan piiri ja kadonneen henkilön etsintä  

• etsittävän yksityisyys ja tiedustelutoimet (vapepa) 

• vaitiolovelvollisuus 

• muu poliisin avustaminen (alueen sulkeminen, liikenteen ohjaus, omaisuuden 

vartiointi jne) 

Ilmoittautuminen: 25.5. mennessä: 

https://www.lyyti.in/Teemakoulutus_Etsijan_oikeudet_ja_velvollisuudet_1810 

Ilmoittautuneille lähetetään edellisenä päivänä video-linkki (Teams). 
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