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Hämeen VAPEPA-info 2-2019 (19.3.2019) 

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: 

• Valmiuskouluttajan uusi koulutusputki alkaa syksyllä 

• Vapepa huomionosoitusten haku kevät 2019 

• Vapepa-maakuntatoimikunnan kokous ke 10.4. Tampere 

• Etsintäkurssin uusi runko-ohjelma 

• Suositus etsintäkulukorvausten laskutusprosessista (Häme) 

• Valmiuskoulutuksen järjestämissuositus (Häme) 

• Tiedoksi: SPR vahvistaa henkisen tuen osaamistaan 

 

Valmiuskouluttajien uusi koulutusputki alkaa syksyllä 

SPR:n keskustoimiston järjestämä valtakunnallinen valmiuskouluttajakoulutus 

on neliosainen. 

Ensimmäinen osa suoritetaan verkossa syksyllä 2019. Toinen osa on 

viikonlopun kestävä lähijakso (2.-3.11.2019), jolloin tutustutaan oppimiseen ja 

opettamiseen liittyviä asioita. Kolmas osa on valmiuskouluttajille tarkoitettu 

sisältöosa (kevät 2020), jollin tutustutaan oman linjan asioihin (viesti, etsintä, 

ensihuolto). Koulutuksen neljännessä osassa annetaan opetusnäyte.  

Nyt on hyvää aikaa miettiä, onko itsellä tai omalla alueella mahdollisesti 

kiinnostusta valmiuskouluttajan tehtävistä. Lisätietoja kouluttajakoulutuksesta 

Tommilta. 
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Vapepa huomionosoitusten haku kevät 2019 

Maakuntatoimikunnan tai keskustoimikunnan keväällä päätettäväksi tulevien 

huomionosoitushakemusten tulee tehdä maaliskuun loppuun mennessä. Katso 

tarkemmat tiedot Vapepa huomionosoitukset. 

 

Maakuntatoimikunta ke 10.4. Tampere 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun maakuntatoimikunnan kokous pidetään ke 

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

Kokouskutsu lähetetään toimikunnille, kouluttajille ja järjestöjen asettamille 

edustajille maaliskuussa. 

 

Etsintäkurssin uusi runko-ohjelma 

 

SPR:n keskustoimiston valmiuskoulutussuunnittelija Taru Hakanen (Jukka-

Pekka Kaasisen sijainen) toimitti viime viikolla oheisen tiedon edelleen 

välitettäväksi: 

 

”Etsinnän peruskurssien erilaisista pituuksista on ollut viime aikoina puhetta ja 

erilaisia kantoja. Nykyinen koulutusmateriaali ensihuollon, viestin, etsinnän ja 

vapepan peruskurssille on 8 tuntia (9 oppituntia), eli ne ovat sinällään 

yhteismitallisia. Etsinnän peruskurssi antaa tarvittavan osaamisen toimia 

etsintätehtävissä ja jatkokouluttautumiseen. Mikään ei tietenkään estä 

käyttämästä kurssimateriaalin lisäksi syvempiä harjoituksia tai lisäosia 

vanhasta materiaalista, mikäli pidempi kurssitus koetaan tarpeelliseksi! 

 

Liitteenä on tiedoksi uuden kurssin kouluttajan ohje, joka on käyty läpi VAK-

täydennyksessä viime syksynä. Materiaalit löytyvät RedNetin 

valmiuskouluttajaryhmästä ja Vapepa extranetistä. Keskustoimikunta saa 

tiedoksiannon asiasta vielä 25.4. kokouksessa.” 

 

Valmiuskoulutussuunnittelija 

 

Suomen Punainen Risti| Kotimaan avun linja 

PL 168 | Tehtaankatu 1 A | 00140 Helsinki |  

Puh. + 358 20 701 2157 | + 358 40 809 7370 

taru.hakanen@redcross.fi 

 

 

https://vapepa.fi/huomionosoitukset/
mailto:taru.hakanen@redcross.fi
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Suositus etsintäkulukorvausten laskutusprosessista (Häme) 

 

Viime vuoden aikana useammassa eri tilaisuudessa valmisteltiin suositusta 

etsintäkulukorvausten laskutusprosessista. 

Suositus on tehty laskutuksen selkiyttämiseksi ja turhien työvaiheiden 

vähentämiseksi. Tätä suositusta sovelletaan vain SPR:n Hämeen piirin toiminta-

alueella. Muilla piireillä voi olla erilaisia toimintatapoja. 

Suosituksen merkittävimmät asiat ovat: 

1. Vapaaehtoistoiminnasta vastaava henkilö (Vapepa-johtaja) huolehtii, 
että matkalaskut toimitetaan kootusti piiritoimistoon kahden viikon 
sisällä tapahtumasta. Vapepa-johtaja tarkastaa osaltaan laskut. 
 

2. Matkalaskut voi toimittaa piiritoimistoon paperipostina tai sähköpostin 
liitteenä PDF-muodossa. Huomioi tietoturva. 
 

3. Vapaaehtoistoiminnasta vastaava henkilö (Vapepa-johtaja) huolehtii, 
että tapahtumasta kirjataan kahden viikon sisällä OHTO-raportti. 
 

4. Piiritoimisto huolehtii matkakulujen korvaamisesta yksittäiselle 
etsijälle.  

 
5. Piiritoimisto huolehtii laskujen kokoamisesta ja laskuttamisesta ko. 

poliisilaitokselta. Valmiuskorvaus liitetään laskuun ilman erillistä 
pyyntöä. 

 

Valmiuskoulutuksen järjestämissuositus (Häme) 

Viime vuoden aikana useammassa eri tilaisuudessa valmisteltiin myös 
suositusta valmiuskoulutuksen järjestämisestä Hämeessä. 

Tarkoitus on selkiyttää Vapepa perustason kurssien järjestämistä sekä 

varmistaa yhdenmukainen ja tasavertainen toimintatapa valmiuskouluttajien 

keskuudessa.  

 

Yhtenäisellä toimintatavalla varmistetaan selkeä työnjako ja ennakoitavuus 

kulujen syntymisen ja korvattavuuden suhteen. Dokumentti pohjautuu 

valtakunnallisiin ohjeisiin. 

 

Suosituksen merkittävimmät asiat ovat:  
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1) Vuosisuunnitelman lisäksi kurssin vastuuhenkilö (kouluttaja) 

on yhteydessä piiritoimiston vähintään kuusi viikkoa ennen 

kurssia, jolloin sovitaan mm: 

• markkinoinnista 

• kurssipaikka ja ajankohta 

• alustava budjetti 

• kouluttajista ja apukouluttajista 

 

2) Runkokurssit ovat maksuttomia, huollosta voidaan periä 

omakatteinen maksu 

 

3) Valmiuskouluttajille maksetaan pidetyistä luentotunneista 

palkkio (vuonna 2018 24,42 e/tunti ja harjoituksen ohjauksesta 

50%). Valmistelusta ja jälkitoimista voidaan maksaa max 2 tuntia. 

 

4) Nimetyille apukouluttajille ja avustajille maksetaan 

kulukorvaukset. 

 

5) Kulujen kattamiseen käytetään opintokeskus Sivisen tukea, 

etsintäkorvauksia ja SPR:n hakemaa STEA-tukea. 

 

Tiedoksi: SPR vahvistaa henkisen tuen osaamistaan 

Suomen Punainen Risti on tunnistanut, että tulevaisuudessa entistä enemmän 

kolmannen sektorin toimijoita tarvitaan erilaisissa psyko-sosiaalisen tuen 

tehtävissä.  SPR järjestää vuoden 2019 aikana kuusi alueellista henkisen tuen 

peruskurssia. Kohderyhmänä ovat SPR:n vapaaehtoiset. Tarkoitus on vahvistaa 

SPR:n kaikkien toimintaryhmien perusosaamista henkisessä tuessa. 

 

Jos alueesi Vapepa-järjestöillä on tarvetta henkisen tuen peruskoulutuksille, 

niin olkaa yhteydessä. Olemme vuosittain räätälöineet vapepa-toimikunnille 

erikseen 1-2 peruskurssia. 

 

    

 

 

Seuraavat Hämeen Vapepa-infot 

• pe 17.5.2019 

• pe 16.8.2019 

• pe 18.10.2019 

• pe 13.12.2019 
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Tommi Mattila 
Valmiuspäällikkö 
Suomen Punainen Risti 
 Hämeen piiri 
puhelin 040 589 5780 
tommi.mattila@redcross.fi 
PL 369,  Rongankatu 11, II krs 
33100 Tampere 
 

Liitteet: 
1. Etsintäkurssin kouluttajan ohje 
2. Suositus etsintäkulukorvausten laskutusprosessista (Häme) 
3. Suositus valmiuskoulutuksen järjestämiseen (Häme) 


