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Korona-Info 3-2020 (3.4.2020)  Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 

hämäläisille toimijoille (toimikunnat ja kouluttajat) 

 

Koronaviruksen etenemisen hidastaminen ja siihen liittyvät monet rajoitukset aiheuttavat 

paikallisesti huolta ja monella on varmaan myös asiaan liittyviä kysymyksiä. 

Moni Vapaaehtoisen pelastuspalvelun järjestöverkoston aktiivitoimija varmasti miettii, 

miksei Vapaaehtoista pelastuspalvelua ole jo hälytetty.   

Tilanteet kehittyvät päivä päivältä ja on hyvin todennäköistä, että järjestöverkoston apua 

tarvitaan kevään aikana monin paikoin. 

 

Kunnissa varmistellaan toiminnan jatkuvuutta 

Viimeisen kolmen viikon aikana useampi kunta on ottanut yhteyttä ja tiedustellut 

mahdollisesti Punaisen Ristin ja koordinoimamme Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 

järjestöverkoston apua tilanteessa, jossa viranomaisten resurssit ihmisten 

hyvinvoinnin turvaamiseksi ovat rajalliset. 

Toistaiseksi pääpaino näyttää olevan kunnan tukeminen asiointipalvelussa. Monessa 

kunnassa vapaaehtoiset ovat mukana myös erilaisissa puhelinpäivystyksissä tai 

soittoringeissä. Tämän viikon aikana on tullut tiedusteluita myös kouluruokajakeluun. 

 Liitteenä tiedoksi lyhyt kooste yhteydenotoista ja toimenpiteistä. Lista täydentyy 

päivä päivältä. 

 

Esimerkkejä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun järjestöverkoston toiminnasta 

Hämeenlinnan ja Forssan toimikunnat tekevät tiivistä yhteistyötä alueen SPR:n 

paikallisosastojen kanssa. Molemmilla alueilla toimintaa koordinoidaan 

yhteistyöryhmissä.  

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Päijät-Hämeen toimikunnan hälytysryhmät ovat 

reservissä, jos Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä tarvitsee lisäkäsiä 

kauppakassitoimintaan.    

 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun ”normaali” hälytystoiminta 



• Kuluneen parin viikon aikana on poliisilta tullut pari etsintähälytystä 

(Hämeenlinnan Evo ja Ylöjärvi). Molemmissa tapauksissa kadonnut löytyi 

ennen vapaaehtoisen pelastuspalvelun etsintätoimia. 

 

• Myös näissä tehtävissä on hyvä muistaa vallitsevat rajoitteet:  Operaatioihin ei 

voi osallistua paikan päällä sairaana tai yli 70 vuotiaat. Toki taustalla (kotona) 

voi osallistua erilaisiin tukitoimiin. 

 

• Toimikuntien kannattaa valmiiksi miettiä, miten operaatioissa toimitaan, jos 

tilanne vaatii ison joukon kokoontumista (porrastus, turvavälit johtopaikalla, 

evakuointitilanteessa myös autettavia suojaaminen turhilta kontakteilta jne). 

Tätä varten esimerkiksi Tampereella on SPR:n kouluttanut toimijoitaan.  

 

Viranomaisten maakunnallinen yhteistyö ja tilannekuva 

Moni eri toimija on alkanut kerätä tilannekuvaa johtamistoiminnan tueksi. Suomen 

Punainen Risti kerää kolme kertaa viikosta tilannekuvaa eri puolilta Suomea.  

Aluehallintoviranomaiset keräävät SM:lle kerran viikossa tilannekuvaa alueiltaan 

Molemmissa raporteissa olemme huomioineet myös Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 

järjestöverkoston tuen.  

 Lopuksi 

Nyt on tärkeätä huolehtia omasta ja läheisten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.  

Jos aikaa ja terveyttä riittää, niin mainiosti voi olla mukana alueen erilaisissa 

auttamisverkostoissa, joissa ennalta ehkäistään henkilön tippumista yksinomaan 

viranomaisten avun piiriin.  

Jos turvaverkostot eivät riitä, niin siinä vaiheessa Punainen Risti yhdessä 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytysryhmien kanssa avustaa viranomaista, jotta 

kukaan ei jää täysin yksin selviytymään. 

Kevään aikana tapahtuu myös ”normaaleita” hälytystehtäviä, joihin toivon mukaan 

pystymme vastaamaan. Tämä poikkeuksellinen tilanne tulee kestämään pitkään. Sen 

vuoksi toivon kaikilta malttia ja joustavuutta epävarmuuden kanssa.  
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