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Hämeen VAPEPA-info 1-2019 (22.2.2019) 

Tämä on SPR:n Hämeen piirin valmiuspäällikön koostama info hämäläisille Vapepa-

toimikunnille ja valmiuskouluttajille. Infon tarkoitus on välittää ajankohtaista tietoa 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnasta Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-

Hämeen alueella. 

Info lähetetään toimikuntien puheenjohtajille, sihteereille ja valmiuskouluttajille. Infoa 

saa jakaa edelleen. Info lähetetään myös Vapepa-jäsenjärjestöjen ilmoittamille 

jäsenjärjestöjen edustajille tiedoksi. 

Pistäkää paluupostia, jos vastaanottaja on virheellinen tai haluat poistua jakelulistalta. 

Kiitos. 

 

Tässä kirjeessä mm: 

• Uusia Vapepa-johtajia 

• Poliisisopimus 

• Matkakorvausten maksatus 

• Valmiuskouluttajien sisältöosa 12.-14.4.2019 Nynäs 

• Sukeltajaliiton Vapepa-sukeltajakurssi  

• Ensiapuvalmius etsinnöissä yms. 

• Polaris meripelastusharjoitus 1.-2.4.2019  

• PISARA 2019 (la 26.10.2019) 

• Hämeenlinnassa Tieturva-koulutus 

• Maakuntatoimikunta ke 10.4. Tampere 

• Taulukko toimintatietojen 2019 keräämiseksi  

• Extranet 

 

 

Uusia Vapepa-johtajia 

Hämeenlinnan alueelle valmistui viime syksyn VAPEPA-johtajakurssilta myös 

Reijo Kajander. Onneksi olkoon! 
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Poliisisopimus  

Poliisihallitus on päättänyt jatkaa nykyisen ohjeen "Poliisin ja 

vapaaehtoisjärjestöjen yhteistoiminta" voimassaoloaikaa 30.6.2019 asti. 

Matkakorvausten maksatus 

SPR:n Hämeen piirin kautta maksettavien etsintöjen matka- ja kulukorvausten 

maksatus tapahtuu 1.1.2019 alkaen kerran kuukaudessa (kuun lopussa).  

Jos Vapepa-johtajan kautta tulevat matkalaskut tulevat vasta kuun 

loppupuolella, niin maksatus saattaa siirtyä seuraavan kuukauden loppuun. 

Piiri huolehtii samalla myös tulorekisteriin ilmoittamisessa.  

 

Valmiuskouluttajien sisältöosa 12.-14.4.2019 Nynäs 

SPR:n keskustoimiston järjestämä valmiuskouluttajien sisältöosa järjestetään 

Heinolan Nynäsissä pe-su 12.-14.4.2019. Ensihuollon sisältöosalle haetaan 

22.3.2019 mennessä seuraavan linkin kautta: https://www.lyyti.in/VAKsisalto2019 

Viestin ja etsinnän sisältöosien haku ei ole vielä auennut.  

Valmiuskouluttajan ”koulutusputki” alkaa syksyllä verkko-opinnoilla ja 

yhteisellä välineosalla. Valmiuskoulutuksen sisältöosa järjestetään keväisin. 

Lisätietoja kouluttajakoulutuksesta Tommilta. 

 

Sukeltajaliiton Vapepa-sukeltajakurssi 

Valtakunnallinen Vapepa-sukeltajakurssi järjestetään Turussa 26.-28.4. 

Ilmoittautuminen kurssille tapahtuu Sukeltajaliiton tapahtumakalenterin 

kautta:  

https://www.sukeltaja.fi/content/fi/11550/2019/4/26/1025/1025.html 

Lisätietoa kurssista Ari-Pekalta (ari-pekka.arponen@sukeltaja.fi) tai 

sami.kuivainen@sukeltaja.fi. 

 

Ensiapuvalmius etsinnöissä yms. 

Suomen Punaisen Ristin Hämeen piiri valmistee ea-ryhmille suositusta, jonka 

tarkoituksena on varmistaa, että erilaisissa harjoituksissa ja operaatioissa olisi 

aina käytettävissä asianmukaisesti varustettu ea-valmius. Tähän asiaan 

palataan kevään aikana. 

 

https://www.lyyti.in/VAKsisalto2019
https://www.sukeltaja.fi/content/fi/11550/2019/4/26/1025/1025.html
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Polaris meripelastusharjoitus 1.-2.4.2019 

Rajavartiolaitos järjestää kansainvälisen meripelastuksen suuronnettomuus-

harjoituksen Uudenkaupungin edustan merialueella.  Alueen vapaaehtoisten 

lisäksi myös kauempaa tulevilla vapaaehtoisilla on mahdollisuus osallistua 

harjoitukseen mm. evakuointikeskuksen toimijana. 

Varsinaisina harjoituskokonaisuuksina ovat mm. etsintä, massaevakuointi ja 

palontorjunta. Punainen Risti järjestää osana harjoitusta evakuointikeskuksen 

(järjestely- ja huoltotoiminnot) yhteistyössä Varsinais-Suomen 

sosiaalipäivystyksen kanssa. 

Mahdollisia tehtäviä ovat: 

• rekisteröinnissä 
• muonituksessa 
• henkisessä tuessa 
• ensiavussa 
• muussa ensihuollossa  
• logistiikassa ja rakentamisessa  
• It-, viesti- ja tilannekuvatoiminnassa 
• esikunta- ja muissa tukitoiminnoissa 

 

Harjoitukseen tulee varata koko tiistaipäivä 2.4.2019 aamuvarhaisesta lähtien. 

Harjoituksen aikana tarjotaan mielenkiintoisten työtehtävien, haastavien 

olosuhteiden ja ainutlaatuisten kokemusten lisäksi välipalat ja lounas. 

 Täytä lomake 10.3. mennessä: https://www.lyyti.in/polaris2019EVAK. 

Lisätietoja: 
Valmiuspäällikkö Tommi Virtanen 

Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri 

tommi.virtanen@redcross.fi, 020 7012405 

 

PISARA 2019 

SPR:n valtakunnallinen valmiusharjoitus järjestetään la 26.10.2019.  

Tarkoitus on, että SPR:n jokainen paikallisosasto osallistuu harjoitukseen. 

Minimissä osallistuminen voi olla hälytysharjoitus, jonka tulokset välitetään 

tilannekuvan ylläpitäjille.  

Tarkoitus on järjestää myös laajempi yhteistoimintaharjoituksia muiden 

Vapepa jäsenjärjestöjen kanssa.  

 

https://www.lyyti.in/polaris2019EVAK
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Maakuntatoimikunta ke 10.4. Tampere 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun maakuntatoimikunnan kokous pidetään ke 

10.4.2019 klo 18:00- Tampereella SPR:n logistiikkakeskuksen tiloissa. 

Kokouksessa on esillä mm: 

- Järjestöt alueellisessa riskiarvioissa (valmiuspäällikkö Ari 

Saarinen, pelastustoimi) 

- ”Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa” jatkohankeen ”Oil spill” 

esittely (hankekoordinaattori Heta Hyvärinen, SPR)  

- huomionosoitusten käsittely 

- 2018 toimintakertomus 

 

Kokouskutsu lähetetään toimikunnille, kouluttajille ja järjestöjen asettamille 

edustajille maaliskuussa. 

 

Vapepa extranet, -sisäisen viestinnän kanava  

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun sisäiseen viestintään tarkoitettu extranet 

otetaan Hämeessä käyttöön pikku askelin.  

Extranet löytyy osoitteesta: Extranet – Extranet Vapaaehtoinen 

Pelastuspalvelu. Kirjaudu sisään omilla OHTO-tunnuksillasi. 

Jokaisen kannattaa liittyä aluksi ainakin: 

1. Hämeen maakuntatoimikunnan ja 

2. Vapepa aineistopankkiin 

 

Käytön myötä tarkennetaan pelisääntöjä, mutta tässä muutama: 

• Uutiset-osiosta löydät valtakunnallisia ja alueellisia uutisia 

julkaisemisjärjestyksessä. Uutisten tarkoituksena on kertoa ja tiedottaa 

verkostoa koskevista asioista. Uutisia voi kommentoida, mutta erilliset 

keskustelunavaukset tulee tehdä ryhmäsi Keskustelupalstalla 

• Muista, että Extranetin ryhmissä jaettu tieto on verkoston läpinäkyvyyden 

parantamiseksi lähtökohtaisesti avointa kaikille käyttäjille. Älä siis jaa tietoa, 

joka sisältää yksityisiä henkilötietoja tai muuta arkaluontoista sisältöä. 

Taulukko toimintatietojen 2019 keräämiseksi 

Liitteenä on lähinnä toimikuntien sihteerien käyttöön excel-taulukko, jolla 

kerätään tämän vuoden (2019) toimintatietoja.  Voitte täyttää sitä jo vuoden 

aikana ja näin vältytte loppuvuoden tuskalta. 

https://extranet.vapepa.fi/
https://extranet.vapepa.fi/
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Mainittakoon, että sain vuoden 2018 tilastot viideltä (5/10) toimikunnalta 

määräajassa ja loput tiedot karhuttiin eri keinoin. Kiitokset kaikille 

tiedonkeruuseen osallistuneille!  

Hämeenlinnassa Tieturva 1 ja liikenteenohjaaja -koulutus la 9.3. 

Autoliitto Hämeenlinnan osasto järjestää la 9.3.2019 Tieturva 1 ja 

liikenteenohjaaja-koulutukset. Kurssi on kohdennettu Vapepan toimijoille 

lisäkoulutukseksi ja saat kaksi koulutusta yhden päivän aikana. 

Katso tarkemmmin: https://vapepa.fi/tapahtuma/tieturva-1-ja-

liikenteenohjaaja-koulutus/ 

 

Seuraavat Hämeen Vapepa-infot 

• pe 15.3.2010 

• pe 17.5.2019 

• pe 16.8.2019 

• pe 18.10.2019 

• pe 13.12.2019 

 

Tommi Mattila 
Valmiuspäällikkö 
Suomen Punainen Risti 
 Hämeen piiri 
puhelin 040 589 5780 
tommi.mattila@redcross.fi 
PL 369,  Rongankatu 11, II krs 
33100 Tampere 
 

Liite:   
• Taulukko toimintatietojen 2019 keräämiseksi 

https://vapepa.fi/tapahtuma/tieturva-1-ja-liikenteenohjaaja-koulutus/
https://vapepa.fi/tapahtuma/tieturva-1-ja-liikenteenohjaaja-koulutus/

