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Hämeen VAPEPA-info 1-2022 (9.2.2022) 

 

Infon tarkoitus on välittää ajankohtaista tietoa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 

toiminnasta Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueella. 

Info lähetetään toimikuntien puheenjohtajille, sihteereille ja valmiuskouluttajille. 

Jakelussa on myös viranomaisten yhteyshenkilöt sekä järjestöjen nimeämät 

maakunnalliset Vapepa-yhteyshenkilöt. Infoa saa jakaa edelleen.   

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

Kiitos 

 

Tässä kirjeessä mm: 

Ajankohtaista: 

• Viime vuoden avustustehtävistä   

• Vuoden 2022 uusi raporttipohja  (sihteerit TÄRKEÄ) 

• SPR:n valtakunnallinen valmiusharjoitus: ”SUOJA” pe-la 6.-7.5.2022 

• Yt-palaverit poliisin Vapepa-yhteyshenkilöiden kanssa 

• Kanta-Hämeen maakunnallinen valmiuspäivystys 

 

Menneet tapahtumat 

• Vapepan valmiusavaus 
 

Tulevia tapahtumia 

• Valtakunnalliset valmiuskouluttaja ja Vapepa-johtaja webinaarit 

• Vapepa-johtajakoulutus 2022 

• Kansainväliset Erämessut Riihimäki 9.-12.6.2022 

• Kokonaisturvallisuusmessut Tampere 7.-8.10.2022 

• Etsinnän hybridikurssi valmistelussa (kevät 2022) 

• Vapepa-peruskurssit (kevät 2022) 

• Vapepa maakuntatoimikunta ke 23.3. 2022 

• Vapepa-toimikuntien puheenjohtajien ja sihteerien työkokous (Häme) la 5.3.  
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Ajankohtaista 

Viime vuoden avustustehtävistä 

 

Vuonna 2021 viranomainen on pyytänyt vapaaehtoisia avukseen SPR:n Hämeen piirin 

alueella (Pirkanmaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme) seuraavasti: 

 

Etsinnät 

• 34 kadonneen henkilön etsintään, joista yhdessätoista tapauksessa kadonnut 

löytyi ennen Vapepan etsintätoimia. Luku sisältää valmiushälytykset.  

• 10 tapauksessa kadonnut löytyi Vapepan etsintätoimien aikana 

• 5 tapauksessa kadonnut löytyi Vapepan etsintätoimien myötä 

 

Muu avustustoiminta 

• Kahdessa evakuointitilanteessa tuettiin sosiaalipäivystystä 

• 15 tapauksessa annettiin apua (ensihuolto) yksittäisessä 

onnettomuudessa (tulipalo, henkisen tuen tehtävä yms) 

• Järjestettiin puhelinpäivystys (3 päivää) sosiaalipäivystyksen 

toimeksiannosta paikallisen kriisin jälkitilanteessa 

• Avustettiin sairaalan turvaorganisaatiota jalankulkuliikenteen 

ohjaamiseksi ja ikkunan nostotyön turvaamiseksi (ennalta sovittu tehtävä) 

 

Vuoden 2022 raportoinnista (toimikuntien sihteerit, TÄRKEÄ) 

Vuoden 2022 Vapepa-toimikuntien toimintatietoja kerätään aiempaan tapaan koko 

vuoden ajan sähköisellä Lyyti-kyselyllä.  Paras tapa on täyttää sähköinen lomakekysely 

heti tapahtuman jälkeen.  

Pääset lisäämään tapahtumia tästä linkistä:  

https://www.lyyti.in/Vapepa_tapahtuman_raportointilomake_2022_2281 

Kyse on siis toimikunnan järjestämistä tapahtumista (kokoukset, harjoitukset, 

esittelyt). Kurssien ja hälytystehtävien tiedot kerätään muuta kautta.  

 

Yt-palaverit poliisin Vapepa-yhteyshenkilöiden kanssa 

SPR:n Hämeen piiri on kutsunut helmikuussa kolme erillistä Teams tapaamista poliisin 

maakunnallisten yhteyshenkilöiden kanssa. Mukaan on kutsuttu myös alueiden 

toimikuntien edustajat. 

 

Palavereissa on tarkoitus lyhyesti tarkastella yhteistyötä ja sopia mahdollisista 

yhteistä koulutuksista/harjoituksista.  

 

 

 

 

https://www.lyyti.in/Vapepa_tapahtuman_raportointilomake_2022_2281


VAPEPA-INFO HÄME 

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU 

TOIMINTAA KOORDINOI SUOMEN PUNAINEN RISTI 

MATTILA TOMMI 

 

SPR:n valtakunnallinen valmiusharjoitus: ”SUOJA” pe-la 6.-7.5.2022 

 

Suomen Punainen Risti järjestää joka kolmas vuosi valtakunnallisen 

valmiusharjoituksen. Hämeessä harjoittelussa keskitytään pääosin kolmannen 

sektorin toimintaan evakuointikeskuksessa sosiaalitoimen apuna (päivittäinen 

onnettomuus- tai häiriötilanne).  

 

SPR:n keskustoimisto järjestää kevään aikana kaikille avoimia ennakkokoulutuksia 

(Teams) aiheeseen liittyen. Alla iltojen teemat ja ilmoittautumislinkit. Voit jakaa 

ilmoittautumislinkkejä edelleen. 

 

• 17.2. Tavoitteet valmiusharjoituksen suunnittelussa: Mitä ja miksi harjoitellaan?  
 

• 21.2. Spontaanien vapaaehtoisten vastaanotto  
 

• 7.3. Kaikki osana valmiutta – ja valmiusharjoitusta  
 

• 21. 3 Punaisen Ristin rooli ja toiminta evakuointitilanteessa  
 

• 28.3. Henkinen tuki evakuointitilanteessa  
 

• 7.4. Tilannekuvan ylläpito   
 

• (huhtikuu) Suojelu ja yhdenvertaisuus   
 

• 24.5. Valmiusharjoituksen päätöswebinaari  
 

 

 

 

 
 

 

1) Toiminnallinen evakuointiharjoitus 

SPR:n Hämeen piiri on alustavasti neuvotellut maakunnallisten (Kanta-Häme, 

Pirkanmaa, Päijät-Häme) sosiaalipäivystysten kanssa toiminnallisten harjoitusten 

järjestämisestä. Nämä valmistelut alkavat jo helmikuussa yhteisillä 

suunnittelupalavereilla.  

https://oma.punainenristi.fi/event/13564?_ga=2.13111863.1298531843.1643012969-1111365507.1614079220
https://oma.punainenristi.fi/event/13574
https://oma.punainenristi.fi/event/13565?_ga=2.41906466.1298531843.1643012969-1111365507.1614079220
https://oma.punainenristi.fi/event/13566?_ga=2.41906466.1298531843.1643012969-1111365507.1614079220
https://oma.punainenristi.fi/event/13572
https://oma.punainenristi.fi/event/13567?_ga=2.41906466.1298531843.1643012969-1111365507.1614079220
https://oma.punainenristi.fi/event/13568?_ga=2.109474309.1298531843.1643012969-1111365507.1614079220
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Harjoituksiin on mahdollisuus osallistua joko vapaaehtoisauttajina tai maalihenkilöinä 

(evakuoitava). Harjoituksiin tarvitaan myös vapaaehtoisia järjestelytehtäviin.  

2) SPR:n osaston järjestämä toiminnallinen harjoitus 

SPR:n osasto voi yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa järjestää toiminnallisen 

harjoituksen. Harjoituksessa voi ottaa harjoitusteemaksi jonkin osa-alueen kuten: 

operaatioensiapu, evakuoitavien tarvekartoitus, evakuointikeskuksen tilajärjestelyt 

jne. 

 3) Pöytäpeliharjoitus  

SPR:n osasto voi harjoituspäivänä kerätä toimijoita ”pöytäpeliharjoitukseen”, jossa 

vapaaehtoisten roolia ja toimintaa paikkakunnalla tapahtuvassa evakuointitilanteessa 

voidaan yhdessä pohtia. 

 

Kanta-Hämeen maakunnallinen valmiuspäivystys 

Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen Vapepa-toimikuntien kanssa on jo pitempään 

valmisteltu yhteistä, maakunnallista valmiuspäivystystä. Hanketta on hidastanut mm. 

sopivan päivystysvaihteen löytyminen. 

 

Tämän hetken suunnitelman mukaan Kanta-Hämeessä on tarkoitus siirtyä 1.5.2022 

yhteen 24/7 Vapepan päivystysnumeroon. Tästä informoidaan erikseen 

yhteistyötahoja. 

 

Kanta-Hämeen alueen valmiuspäivystäjille järjestetään OHTO-koulutusta. Koulutukset 

pidetään ti 22.2. ja ke 2.3. klo 19-20. Illat ovat saman sisältöisiä. Kouluttajana toimii 

OHTO-kummi Päivi Heikkilä. 

 

Illat on suunnattu Kanta-Hämeeseen, mutta mukaan mahtuu myös valmiuspäivystäjät 

Pirkanmaalta ja Päijät-Hämeestä. Ilmoittaudu 19.2. mennessä: 

 
https://www.lyyti.in/OHTOkoulutus_KantaHame_kevat_2022_3239 

 

 

 

Menneitä tapahtumia 

 
Terveisiä Vapepa-valmiusavauksesta 29.1. 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun valmiusavaus pidettiin Korona rajoitusten vuoksi 

etänä. Mukana oli kolmisenkymmentä henkilöä kolmen maakunnan alueelta.  

 

Päivän aikana kuultiin poliisin, pelastustoimen ja sosiaalipäivystyksen 

ajankohtaiskatsaukset. Samoin kuultiin kahden uuden Vapepa-toimikunnan 

puheenjohtajan ajatuksia paikallisesta yhteistyötä (Riihimäki Juho Aarnio ja Tampere 

Suvi Pyyvaara). 

 

https://www.lyyti.in/OHTOkoulutus_KantaHame_kevat_2022_3239
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Iltapäivän aluksi kuultiin kokemuksia kahdesta erilaisesta operaatiosta: Asikkalan 

vedenjakeluhäiriössä avustaminen ja Tampereella sairaalan jalankulkuliikenteen 

ohjaamistehtävästä ikkunan nostotyön aikana. 

 

Iltapäivällä saatiin lyhyet tietoiskut mm. Karttahimmelistä (katso video:  

https://karttahimmeli-docs.netlify.app/) ja Vapepa vastuuhenkilön omasta 

jaksamisesta. 

 

  

Tulevia tapahtumia  

 
Vapepa-johtajien ja valmiuskouluttajien webinaarit kevät 2022 (ennakkotieto) 

SPR:n keskustoimisto järjestää. Seuraa ilmoittautumisohjeet www.vapepa.fi.  

 Valmiuskouluttajien valtakunnalliset webinaarit klo 18:00-19:30: 

• ti 5.4. 2022  
 
Vapepa-johtajien valtakunnalliset webinaarit klo 18:00-19:30: 

• to 1.3.2022  

• ti 3.5.2022 
 

Valtakunnallisen Vapepa-johtajakurssit 2022 

Valtakunnallinen Vapepa-johtajakoulutus järjestetään 8.4.2022 – 
10.4.2022 Kuopiossa.  Katso lisätiedot: 
 

https://vapepa.fi/tapahtuma/vapepa-johtajakoulutus-kevat-2022/ 

 

Tämän vuoden toinen valtakunnallinen Vapepa-johtajakoulutus järjestetään 14.-
16.10.2022 Nynäsissä. Katso lisätiedot:  

  

https://vapepa.fi/tapahtuma/vapepa-johtajakoulutus-syksy-2022/ 

 

Kansainväliset Erämessut Riihimäki 9.-12.6.2022 

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on mukana Riihimäen messuilla. Jos olet kiinnostunut 
osallistumaan Vapepan näyttelyosastolle esittelijänä, niin ilmoita kiinnostuksestasi 
huhtikuun loppuun mennessä: 
 
https://www.lyyti.in/Vapepa-Eramessut-2022 

 
 

Kokonaisturvallisuusmessut Tampereella 7.-8.10.2022 
 
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on mukana Tampereen messuilla. Jos olet 
kiinnostunut osallistumaan Vapepan näyttelyosastolle esittelijänä, niin ilmoita 
kiinnostuksestasi elokuun loppuun mennessä: 
 

https://karttahimmeli-docs.netlify.app/
http://www.vapepa.fi/
https://vapepa.fi/tapahtuma/vapepa-johtajakoulutus-kevat-2022/
https://vapepa.fi/tapahtuma/vapepa-johtajakoulutus-syksy-2022/
https://www.lyyti.in/Vapepa-Eramessut-2022
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https://www.lyyti.in/Vapepa-Tampere-Messut-2022 

 

Etsinnän peruskurssi hybrinä kevään aikana 

Pyrimme kevään aikana järjestämään viime vuoden tapaan etsinnän peruskurssin 
yhdistelmäkurssina: kaksi teoriailtaa etänä Teamsissä ja neljän tunnin 
maastokoulutukset eri puolilla maakuntia. 
 
Tulen helmikuun aikana sopimaan kurssin järjestelyistä kouluttajien kanssa. Lisätietoja 
seuraavassa kirjeessä. 
 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun peruskurssit (4 tuntia) 

 

Mänttä-Vilppula alueelle tarkoitettu kurssi ti 15.2.2022 klo 17:30-21:00 (4 oppituntia) 
etäkoulutus. Ilmoittautuminen pe 11.2. mennessä: 
 
https://www.lyyti.in/Vapepa-peruskurssi-20220215 
 
Vapepa-peruskurssi (Tampere) la 19.3.2022 klo 9:30-14:00. Ilmoittaudu mukaan 15.3. 
mennessä: https://www.lyyti.in/Vapepa-peruskurssi-19032022 
 
Vapepa-peruskurssi Etelä-Pirkanmaan alueella ke 30.3. 2022 klo 17:30-21:00 (4 
oppituntia). Ilmoittaudu pe 25.3. mennessä 
 
https://www.lyyti.in/Vapepa-peruskurssi-Akaa_20220330 
 

Vapepa-peruskurssi Hollola to 7.4.2022 klo 17:30-21:00 (lähikoulutus 4 oppituntia).  
llmoittautuminen pe 11.4. mennessä:   
 
https://www.lyyti.in/Vapepa-peruskurssi-Hollola-20210407 
 

   

Vapepa maakuntatoimikunta ke 23.3. 2022 

Toimikuntien, kouluttajien ja järjestöjen maakunnallisten edustajien yhteinen 
keskustelufoorumi (maakuntatoimikunta) pidetään ke 23.3.2022 klo 17:30 alkaen. 
 
Aiheina mm. toimintakertomus 2021 ja Vapepan uuden johtosäännön kommentointi. 
Kokouskutsu lähetetään maaliskuussa. 
 

Vapepa-toimikuntien puheenjohtajien ja sihteerien työkokous (Häme) la 5.3. 

 

SPR:n Hämeen piiri järjestää hämäläisten toimikuntien puheenjohtajien ja sihteerien 
yhteisen työkokouksen la 5.3.2022. 
 
Päivän tarkoitus on tarjota yhteinen foorumi keskustella vapepa-toimikunnan arjen 
pyörittämisestä.  Tilaisuus on tarkoitettu erityisesti vapepa-toimikuntien 
puheenjohtajille ja sihteereille.   
  
Jos em. luottamushenkilöt eivät pääse osallistumaan, niin toimikunta voi lähettää 
varahenkilöt paikalle. Toivomus on kuitenkin 1-3/toimikunta.   
 

https://www.lyyti.in/Vapepa-Tampere-Messut-2022
https://www.lyyti.in/Vapepa-peruskurssi-20220215
https://www.lyyti.in/Vapepa-peruskurssi-19032022
https://www.lyyti.in/Vapepa-peruskurssi-Akaa_20220330
https://www.lyyti.in/Vapepa-peruskurssi-Hollola-20210407
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Ilmoittaudu helmikuun loppuun mennessä:  

https://www.lyyti.in/Vapepa-pj-siht-paiva-20220305 

 
9:30-10:00  Aamupalaa tarjolla  
 
10:00-10:30  Ajankohtaisia asioita toimikunnista ja ”maailmalta”  
 
10:30- 11:00  Vapepan uusi johtosääntö LUONNOS (tutustuminen) 
 
11:00-12:00  Osallistujien esiin nostamia asioita (ilmoittautumisen yhteydessä)  
 
12:00-13:00  LOUNAS 
 
13:00-  Edellinen aihe jatkuu 
 
14:00 Muut asiat 
 

o OHTO-järjestelmästä (tietojen ajantasaisuus, ryhmän ylläpitäjän ohje)  
o ”Olen kiinnostunut Vapepasta” -prosessi 
o Toimikunnan järjestämät tapahtumat ja kustannusten korvaaminen 

 
 
15:00              Lähtökahvit  
  
 
 

Vuoden 2022 Hämeen Vapepa-infot: 

• 4.3.     Vapepa-kirje 2-2022 

• 14.4.   Vapepa-kirje 3-2022 

• 27.5.   Vapepa-kirje 4-2022 

• 12.8    Vapepa-kirje 5-2022 

• 16.9    Vapepa-kirje 6-2022 

• 4.11.   Vapepa-kirje 7-2022 

• 16.12. Vapepa-kirje 8-2022 
 

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

https://www.lyyti.in/Vapepa-pj-siht-paiva-20220305
mailto:tommi.mattila@redcross.fi

