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Hämeen VAPEPA-info 1-2021 (15.1.2021) 

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: 

• Toimintatilastot 2020  (muistutus) 

• Valmiusavaus la 30.1.2021 verkossa 

• Vapepa-johtaja valtakunnallinen täydennyskoulutus verkossa la 6.2. 

• Kevään valtakunnallisia webinaareja Vapepa-johtajille 

• Kevään valtakunnallisia webinaareja valmiuskouluttajille 

• Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Extranet 

• Operaatiosta raportointi OHTO-järjestelmään 

• Tulevia koulutuksia 

 

 

Toimintatilastot 2020 Huom sihteerit! 

Isot kiitokset Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen toimikunnille jo toimitetusta 

vuoden 2020 toimintatilastoista.  

 

Toivon, että sihteeri/puheenjohtaja kokoaa tiedot ja toimittaa piiriin Tommille ensi 

tilassa (dead line oli tammikuun puoliväli). 

 

 

Valmiusavaus la 30.1.2021 videolla klo 9:00-14:00 
Korona rajoitusten vuoksi valmiusavaus järjestetään etäyhteyksillä.  Ilmoittautuneita 

on tällä hetkellä vielä varsin vähän (viisi). Tilaisuuden toteutuminen vahvistuu 

ilmoittautumisajan jälkeen. 

 

Ilmoittautumisaikaa on jatkettu pe 22.1. asti.  Videolinkki toimitetaan 

ilmoittautuneille. 

https://extranet.vapepa.fi/ryhmat/hame/dokumentit/
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Ilmoittautuminen 22.1.: https://www.lyyti.in/Vapepa-valmiusavaus-2021-HAME 

Valmiusavauksen ohjelma 
 

9:00 videoyhteys avataan 
 
9:15 Tervetuloa Vapepan valmiusavaukseen 
 - tilaisuuden sisältö ja  tarkoitus 
 - osallistujien esittäytyminen 
 
9:30 Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminta Hämeessä 2020 (Tommi) 
 
9:45 Toimikuntien puheenvuorot 2020 toiminnasta ja 2021 suunnitelmista (a’ 5 min)  
 

TAUKO 
 
10:30  Vapepa-toimikunnan yhteinen varautuminen (Riihimäki) (45 min) 
 
11:15  TAUKO  
 
12:00  Laajamittainen öljyvahinko ja Vapepan rooli tukitoimissa (valmiuspäällikkö 
Tommi Virtanen, Varsinais-Suomen piiri) 
 
12:30 Tapauskuvauksia vuoden 2020 operaatioista ”Mitä tehtiin ja opittiin” a’ 10 min 

-ennalta sovitut puheenvuorot 3 x 10 min 
 

TAUKO  
 
13:15 Operaatioensiapu 

- vapepa-verkoston alkuperäinen ajatus: kukin järjestö tuo omaa 
osaamistaan yhteisiin operaatioihin 
- mitä operaatioensiapu on, millä tavalla organisoitu ja mitä se 
tarkoittaa yhteistoiminnan näkökulmasta 

 
SPR:n evakuointiyksikön käyttö Vapepan koulutuksissa ja harjoituksissa  

- Mistä on kysymys, mitä varusteita, missä tilanteissa? 
 
14:00 Tilaisuuden päätös 

 
Vapepa johtaja täydennys verkossa la 6.2. klo 10:30-15:00 

SPR:n keskustoimisto järjestää Vapepa-johtajien täydennyskoulutuksen 
verkossa. Teemana on laajat ja pitkäkestoiset auttamistilanteet, 
tapausesimerkkinä käytämme rantaöljyntorjuntaa.  
  
Tavoitteena on lisätä laajojen ja pitkäkestoisten auttamistilanteiden 
tunnistamista ja kykyä toimia niissä Vapepa-johtajana. Koulutus on maksuton. 
  

https://www.lyyti.in/Vapepa-valmiusavaus-2021-HAME
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SPR:n keskustoimisto lähettää suoraan Vapepa-johtajille lisätiedot ja 
ilmoittautumislinkin. 
 

Kevään valtakunnallisia webinaareja Vapepa-johtajille (kuun ensimmäinen tiistai klo 
17.30-19) 

 
SPR:n keskustoimisto järjestää kevään aikana Vapepa-johtajille viisi 
valtakunnallista webinaaria: 
 
helmikuu (2.2.): Yhteinen tilannekuva ja sen hallinta viranomaisten kanssa 
maaliskuu (2.3.): Hyviä käytäntöjä teknisistä ratkaisuista johtopaikalla, 
johtopaikan ja henkilöstön organisointi, käytännön kokemuksia  
huhtikuu (6.4.): Aluerajat ylittävä toiminta 
toukokuu (4.5.): Spontaanit vapaaehtoiset 
kesäkuu (1.6.): Hyviä käytäntöjä teknisistä ratkaisuista johtopaikalla 
 
ilmoittautuminen: 
https://www.lyyti.in/Valtakunnalliset_Vapepajohtajien_webinaarit_8965 
 
 

Kevään valtakunnallisia webinaareja valmiuskouluttajille (kuun kolmas tiistai klo 17.30-
19) 

SPR:n keskustoimisto järjestää kevään aikana valmiuskouluttajille viisi 
valtakunnallista webinaaria: 
 
tammikuu (19.1.): Vapepa-peruskurssin kouluttaminen verkossa 
helmikuu (16.2.): Etäkouluttamisen tekniset ratkaisut (Mentimeter, Padlet jne.) 
maaliskuu (16.3.): Lisäkoulutusmoduulit 
huhtikuu (20.4.): Linjakohtaisten peruskurssien kouluttaminen verkossa (kolme 
eri koulutusta saman aikaan, siis) 
toukokuu (18.5.): Osaamisten hyväksi lukeminen 
 
ilmoittautuminen: 
https://www.lyyti.in/Valtakunnalliset_valmiuskouluttajien_webinaarit_6341 
 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Extranet 
Vapepa-järjestöverkoston toimijoiden extranet on ollut käytössä pari vuotta. 
Hämeestä extranetin käyttäjiä on liki 250. Hieno juttu! 
 
Pääset kirjautumaan Extranettiin osoitteessa: https://extranet.vapepa.fi/. Käytä 
sisäänkirjautumiseesi OHTO-tunnuksiasi. 
 
Extranetistä löytyy mm. valtakunnalliset ohjeet ja lomakkeet, kokousmuistioita sekä 
esimerkiksi valmiuskouluttajille ja Vapepa-johtajille järjestettyjen webinaarien 
tallenteita. 

 

https://extranet.vapepa.fi/
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Operaatiosta raportointi OHTO-järjestelmässä 
Operaatioista raportointi tapahtuu pääosin OHTO-järjestelmän kautta. Osa Vapepa-
johtajista on kirjannut hienosti  yhteenvedon toiminnasta.   
 
Toivon, että kaikki vapaaehtoisjohtajat kirjaisivat operaation jälkeen (vaikka 
muutaman päivän jälkeenkin) kuvauksen tehtävästä, vapaaehtoisten tekemisistä ja 
huomioitavista asioita OHTOON (ilman yksilöiviä tietoja). 
 

Tulevia tapahtumia 
 
Vapepa-peruskurssi verkossa la 13.2.2021 (Parkanon alue) 

Kurssi on kohdennettu Parkanon alueen vapaaehtoisjärjestöjen toimijoille. Tämä on 
pilottikoulutus ja kokemuksia tullaan kevään aikana jakamaan myös muille 
kouluttajille. 
 
Koulutuksen järjestää: Suomen Punaisen Ristin Hämeen piiri yhteistyössä 
opintokeskus Siviksen kanssa. Kouluttajina Juhani Salonsaari ja Tero Ahtee.  
 
Ilmoittautuminen:  pe 22.1. mennessä:  
https://www.lyyti.in/Vapepa-peruskurssi-verkossa-20200213 
 

 

Vapepa-peruskurssi verkossa la 27.3.2021 (Tampereen alue) 
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet myöhemmin. Kouluttajana Tero Ahtee.  

 
Ensihuollon jatkokurssi 16.-17.4. Tampere  

Ensihuollon jatkokurssilla perehdytään organisoituun ensihuollon 
vapaaehtoistoimintaan harjoitusten kautta. Koulutus on suunnattu Vapaaehtoisen 
pelastuspalvelun jäsenjärjestöjen hälytysryhmätoiminnassa mukana oleville.  
 
Koulutus toteutetaan perjantai ilta + lauantai päivä muodossa. Kurssin hinta on 20€, 
joka sisältää koulutuksen, kahvit ja lounaan. 
  
Tiedustelut Leila Ahonen p. 040 135 8717 leila.ahonen@redcross.fi. 
Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/Ensihuollon_jatkokurssi_16_17042021 

 
Purkukoulutukset  

 
Auttaminen onnettomuus- ja kriisitilanteissa on henkisesti ja psyykkisesti 
kuormittavaa. Sinulla saattaa ilmetä samanlaisia reaktioita ja tunteita kuin 
autettavilla. Purkukeskustelu eli defusing on tarkoitettu tehtäväksi pienryhmille ja 
yhdessä työskenteleville ihmisille tunteita herättävän kokemuksen jälkeen. 
 
Koulutukset on suunnattu hälytysryhmien vetäjille ja muille purkutoiminnasta 
kiinnostuneille. Illat ovat samansisältöisiä. Ilmoittautumislinkit alla. Tiedustelut Leila 
Ahonen p. 040 135 8717 leila.ahonen@redcross.fi  
 
Ke 27.1. klo 18.00-20.30 Nokialla, SPR Nokian osaston tila, Pirkkalaistori 1 

https://www.lyyti.in/Vapepa-peruskurssi-verkossa-20200213
https://www.lyyti.in/Ensihuollon_jatkokurssi_16_17042021
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https://www.lyyti.in/Purkukoulutus_Nokia_27012021 
 
Ti 23.2. klo 18.00-20.30 Lahdessa, SPR:n Lahden alueen osasto, Vapaudenkatu 8 
https://www.lyyti.in/Purkukoulutus_Lahti_23022021 
 
To 18.3. klo 18.00-20.30 Forssassa, paikka vielä avoinna 
https://www.lyyti.in/Purkukoulutus_Forssa_18032021 
 

 

Vapepa-toimintapäivä la 4.9.2021 
Hämeen alueen eri järjestöjen hälytysryhmille tarkoitettu yhteinen koulutus- ja 
harjoituspäivä järjestetään la 4.9.2020.  Tarkemmat tiedot valmistuvat ennen kesää.  

 
Maastojohtajakoulutus 

 
SPR:n Hämeen piiri järjestää 2021 aikana maastojohtajakurssin. Kurssin ajankohta ja 
ohjelma tarkentuvat kevään aikana. 
 
Maastojohtajakurssilla saa valmiuksia toimia etsinnöissä ryhmien ja joukkueiden 
johtajina. 
 
 

Vuoden 2021 Hämeen Vapepa-infot: 
 

• Vapepa-kirje 2-2021 (19.3.2021) 

• Vapepa-kirje 3-2021 (22.5.2021) 

• Vapepa-kirje 4-2021 (13.8.2021) 

• Vapepa-kirje 5-2021 (8.10.2021) 

• Vapepa-kirje 6-2021 (10.12.2021) 
 

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

 
 

 
 

https://www.lyyti.in/Purkukoulutus_Nokia_27012021
https://www.lyyti.in/Purkukoulutus_Lahti_23022021
https://www.lyyti.in/Purkukoulutus_Forssa_18032021

