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Hämeen VAPEPA-info 1-2020 (5.2.2020) 

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.  Infot löytyvät myös Vapepan extranetistä: 

https://extranet.vapepa.fi/ryhmat/hame/dokumentit/ 

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

Kiitos. 

 

Tässä kirjeessä mm: 

• Vapepa-toimikuntien avainhenkilöiden tapaaminen la 22.2. Tampere 

• Riihimäen kansainväliset Erämessut 4.-7.6.2020 

• Sukeltajaliiton erikoissukellusryhmä 

• VAK-sisältöosa  

• Kouluttajaliivit 

• Vapepan huomionosoituksista 

• Poliisihallituksen, poliisilaitosten ja Vapepa-verkoston yhteinen tapaaminen 

• Ennakkotieto: Vapepa-maakuntatoimikunta ke 18.3.2020 

• Ennakkotieto: SPR Hämeen piirin ja järjestöjen nimeämien edustajien työkokous to 23.4. (ap) 

• Tulevia tapahtumia 

 

Vapepa-toimikuntien avainhenkilöiden tapaaminen la 22.2. Tampere 

Tervetuloa parin viikon päästä lauantaina 22.2.2020 klo 9:30-16:00 SPR:n Hämeen 

piiritoimistoon (Rongankatu  11, 2.kerros, Tampere) vapepa-toimikuntien 

puheenjohtajien ja sihteereiden yhteiseen työkokoukseen.  

 

Jos em. luottamushenkilöt eivät pääse osallistumaan, niin toimikunta voi lähettää 

varahenkilöt paikalle. Toivomus on kuitenkin 1-3/toimikunta.  Ilmoittaudu ti 18.2. 

mennessä: https://www.lyyti.in/vapepa-toimikuntien-pj-tapaaminen. Tilaisuus 

pidetään, jos vähintään kolmesta toimikunnasta on edustajia.  

 

https://extranet.vapepa.fi/ryhmat/hame/dokumentit/
https://www.lyyti.in/vapepa-toimikuntien-pj-tapaaminen


VAPEPA-INFO HÄME 

VAPAAEHTONEN PELASTUSPALVELU 

TOIMINTAA KOORDINOI SUOMEN PUNAINEN RISTI 

MATTILA TOMMI 

 

Päivän tarkoitus on tarjota yhteinen foorumi keskustella vapepa-toimikuntien  arjen 

pyörittämisestä.  Tilaisuus on maksuton, matkat korvataan julkisten mukaan. Suuntaa 

antava ohjelma: 

 

9:00-9:30  Aamupalaa tarjolla 

9:30-10:15  Ajankohtaisia asioita toimikunnista ja ”maailmalta” 

10:30.11:15 Käsikirja Vapepa-toimikunnan avainhenkilölle (onko tarvetta, millainen 

sisältö jne) 

11:30-12:15 Vapepa toimintalinjaus 2021-2030  

12:15-13:15 Lounas 

13:15-14:00 OHTO-järjestelmästä (tietojen ajantasaisuus, ryhmän ylläpitäjän ohje) 

14:15:-15:00  Edelliset aiheet jatkuvat 

15:15-16:00 Lähtökahvit 

 

Riihimäen kansainväliset Erämessut 4.-7.6.2020 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun verkosto on useana vuonna esitellyt toimintaansa 

Riihimäen kansainvälisillä Erämessuilla. Niin myös tuleva kesänä. 

 

SPR keskustoimisto varaa messuosaston ja vastaa pääosin esittelymateriaalista. 

Meidän tehtävä Hämeessä on rekrytoida sopiva määrä esittelijöitä ja hoitaa muut 

käytännön järjestelyt. 

 

Ilmoita kiinnostuksesi toimia messuilla esittelijänä pe 15.5. mennessä:   

https://www.lyyti.in/Vapepa_esilla_Eramessuilla_4579 

  

 Toukokuun puolivälin jälkeen vahvistetaan työvuorot. Huomioi, että kaikille 

ilmoittautuneille ei voida taata esittelijäpaikkaa. 

 

Toivon esittelijöitä kokemusta ja tietämystä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 

verkoston toiminnasta.  Tilasto- yms nippelitiedot jaetaan esittelijöille 

perehdyttämisen yhteydessä.  

 

Sukeltajaliiton erikoissukellusryhmä 

Suomessa aloitti tammikuussa 2020 Sukeltajaliiton Vapepa-valiokunnan alaisena 

valtakunnallinen Vapepa-erikoissukellusryhmä. 

 

Vapepa-erikoissukellusryhmä koostuu koulutetuista tekniikka- ja luolasukeltajista. 

Ryhmä voidaan hälyttää viranomaisen avuksi luoliin, kaivoksiin tai syviin kohteisiin 

sekä tehtäville, joissa viranomaissukeltajilla ei ole kalustoa tai koulutusta ja heidän 

turvaohjeensa eivät salli suorittaa tehtävän vaatimaa sukellusta, eikä tehtävää voida 

suorittaa Vapepa-sukeltajien toimesta (sukellussyvyys yli 30m.). 

 

Ryhmän hälyttäminen 

Ryhmälle ”Vapepa-erikoissukeltajat (valtakunnallinen)" on luotu OHTO -hälytysryhmä 

ja se sijaitsee Uudenmaan maakuntatoimikunnan alla, Uudenmaan alueellisissa 

https://www.lyyti.in/Vapepa_esilla_Eramessuilla_4579
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ryhmissä ja on sieltä hälytettävissä kaikkien valmiuspäivystäjien toimesta. Fyysisesti 

ryhmän jäseniä asuu eri puolella Suomea. 

  

Lisäksi on hyvä muistaa, että Sukeltajaliitolla on Vapepa-sukellustoimintaa jokaisen 

maakuntatoimikunnan alueella pslk. Ahvenanmaa ja Pohjois-Savo. 

 

Lisätietoja 
 

Sami Kuivainen 

Vapepa-valiokunta 

Sukeltajaliitto ry 

p. 050 555 2575 

sami.kuivainen@sukeltaja.fi 

 

VAK-sisältöosa 3.-5.4.2020 Heinola, Nynäs 

Kouluttajakoulutuksen linjat ovat ensihuolto, etsintä ja viesti, joiden peruskurssien 

kouluttamiseen koulutus antaa valmiudet. Osallistujalla tulee olla käytynä SPR:n 

kouluttajakoulutuksen edeltävät osiot. Jos joku jo valmis valmiuskouluttaja haluaa 

laajentaa kouluttajaoikeuksia, niin kannattaa pikaisesti olla yhteydessä Tommiin.  

 

Seuraava kouluttajakoulutuksen ”putki” alkaa ensi syksyllä. Aivan uusilla kouluttajilla 

ura alkaa siis tuon putken aloittamisella. Asiasta kiinnostuneiden kannattaa olla 

yhteydessä Tommiin. Tällä hetkellä yksi uusi etsinnän kouluttaja Riihimäeltä on 

todennäköisesti aloittelemassa kouluttajakoulutusputkea.  

 

Valmiuskouluttajien kouluttajaliivit 

Kouluttajakoulutukseen osallistuneille  vastavalmistuneille kouluttajille on luovutettu 

sininen Vapepa-logolla varustettu kouluttajaliivi. 

 

Ilmeisesti välillä liivejä ei ole kouluttajakoulutuksen aikana jaettu ja näin ollen osa 

valmiuskouluttajista ovat ilman liiviä. 

 

Jos kaipailet omaa kouluttajaliiviä, niin ilmoita siitä helmikuun aikana Tommille (laita 

myös kokotoiveesi mukaan). Vaihdellaan sitten, jos arvioitu koko ei sovi. 

  

Vapepa huomionosoituksista (kevään haku) 

Pääosa viime syksynä myönnetyistä huomionosoituksista on toimitettu saajille tai 

edelleen toimikunnille jaettaviksi. Jos joku vielä kaipailee myönnettyä 

huomionosoitusta, niin ota yhteyttä Tommiin. 

 

Maakuntatoimikunta käsittelee huomionosoituksia kokouksessaan ke 18.3.2020. 

Kevään huomionosoitushakemusten tulee olla lähetettynä sähköisen järjestelmän 

kautta viimeistään pe 6.3.2020. 

 

Ennakkotieto: Vapepa-maakuntatoimikunta ke 18.3.2020 

Maakuntatoimikunnan kokous pidetään ke 18.3.2020 Tampereen alueella. Kutsu 

toimitetaan helmi-maaliskuun vaihteessa. 

mailto:sami.kuivainen@sukeltaja.fi


VAPEPA-INFO HÄME 

VAPAAEHTONEN PELASTUSPALVELU 

TOIMINTAA KOORDINOI SUOMEN PUNAINEN RISTI 

MATTILA TOMMI 

 

 

Esillä mm. 

- vuoden 2020 toimintakertomus 

- maakuntatoimikunnan lausunto Vapepa linjaukseen 2021-2030 

- kevään huomionosoitukset 

Poliisihallituksen, poliisilaitosten ja Vapepa-verkoston yhteinen tapaaminen 

Poliisihallitus järjestää poliisin ja Vapepa -toimijoiden välisen yhteistoimin-tapäivän 

maaliskuussa Helsingissä. Päivään osallistuu poliisilaitosten vapepa-yhdyshenkilöt ja 

koordinaatiojärjestöjen edustajia (SPR, SLPS, SMPS). 

 

Esillä on mm: 

- Vapepan toimintalinjaus 2030 

- koulutus ja yhteistyön kehittäminen keskustelua 

- hälytysten määrän kehittyminen 

- vapaaehtoiset vesillä ja ilmassa SMPS/SLPS 

- tutkinnallinen etsintä  

- yhteistoiminta SLPS 

- sopimukseen huomioitavia asioita keskustelua 

- matkakustannukset 

- spontaanit etsijät 

- Vapepan tunnettavuus poliisissa  

 

Jos jollakin on jokin erityinen tai huomioitava asia edellisiin, niin toivon 

yhteydenottoa. Tällä tavalla voimme viedä toimikuntien kokemia tärkeitä asioita 

valtakunnalliseen keskustelupöytään. 

 

Toimintatiedot 2019  

Iso kiitos kaikille viime vuoden toimintatietojen keräämisestä ja toimittamisesta.  

 

Toimitan kevään aikana uuden taulukon, johon voi vuoden aikana jo täyttää vuoden 

2020 tapahtumia valmiiksi. 

 

Ennakkotieto: SPR Hämeen piirin ja järjestöjen nimeämien edustajien työkokous to 23.4.  
Keskustoimikunta on viime vuonna sopinut järjestöjen maakunnallisten edustajien 
nimeämisestä. Näiden henkilöiden ja koordinaation välinen tapaaminen järjestetään 
to 23.4. aamupäivän aikana Tampereella.   

 
Tulevia tapahtumia: 

Liitteenä on yhteenveto toistaiseksi tiedossa olevista vapepa-kursseista tai muista 
yhteisistä tapahtumista. Toimittakaa tietoja, niin täydennän listaa.  
 
Järjestettävistä kursseista toivon yhteydenottoja viimeistään kuutta viikkoa aiemmin.  

 
 

Seuraavat Hämeen Vapepa-infot: 
 

▪ pe 6.3.2020 
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▪ pe 15.5. 2020 
▪ pe 14.8.2020 
▪ pe 9.10.2020 
▪ pe 11.12.2020 

 
Tommi Mattila 
Valmiuspäällikkö 
Suomen Punainen Risti 
puhelin 040 589 5780 
tommi.mattila@redcross.fi 

 
 



VAPEPA-INFO HÄME 

VAPAAEHTONEN PELASTUSPALVELU 

TOIMINTAA KOORDINOI SUOMEN PUNAINEN RISTI 

MATTILA TOMMI 

 

 
 

2020 Paikka Vastuukouluttaja

Tammikuu

11.1. Vapepa peruskurssi Riihimäki, Hausjärvi Jyrki P

26.1. Valmiusvaus Riihimäki, Tommi Mattila

Helmikuu

8..2. Vapepa-johtaja täydenys Nynäs SPR keskustoimisto

8.12. Vapepa-peruskurssi Tampere Tero Ahtee

22.2. tmk pj+siht tapaaminen Tampere Tommi Mattila

Maaliskuu

Huhtikuu

3.-5.4. VAK-sisältöosa Nynäs SPR keskustoimisto

Toukokuu

2.-3.5. etsintäkurssi Asikkala

2.-3.5. viestikurssi Asikkala

15.-17.5. Vapepa-johtajakoulutus Kuopio SPR Keskustoimisto

23.5. etsintäkurssi Tampere Hanna, Raisa

23.5. etsintäkurssi Tammela Tarja S, ja Heikki K

Kesäkuu

Elokuu

Syyskuu

Lokakuu

3.10. Hämeen Rajamailla Forssa alue

17.10. VAK-täydenyskoulutus Nynäs SPR keskustoimisto

30.10.-1.11. Vapepa-johtajakoulutus Lammi, HÄME SPR keskustoimisto

Marraskuu

Joulukuu


