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Hämeen VAPEPA-info 3-2019 (23.5.2019) 

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.  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: 

• Etsinnän maastojohtajakoulutus pe-la 23.-24.8.2019 Heinola, Nynäs 

• Vapepa-maakuntatoimikunnan kokous ke 10.4. Tampere 

• Poliisihallituksen ohje ”Kadonneen henkilön etsintä ja poliisitutkinta” 

• Vapepa extranet, -sisäisen viestinnän kanava 

• Vapepa INFO 2019 (”vuosikirja”) 

• Suomen Meripelastusseuran valmiustiedote 

 

Etsinnän maastojohtajakoulutus pe-la 23.-24.8.2019 Heinola 

SPR:n Hämeen piiri järjestää maastojohtajakoulutuksen Heinolan Nynäsissä. 

Etsinnän maastojohtajakurssi on tarkoitettu etsinnän peruskurssin 
suorittaneille, kohtalaisen suunnistustaidon omaaville ja aktiivisesti 
etsintätoiminnassa mukana oleville Vapaaehtoisen pelastuspalvelun eri 
järjestöjen jäsenille. Eduksi on hankittu kokemus etsinnöistä ja 
etsintäharjoituksista. 

Kurssin käytyään henkilöllä on valmiuksia johtaa partion-, ryhmän- ja 

joukkueen suuruista yksikköä etsinnässä.  

Katso lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet:  

https://vapepa.fi/tapahtuma/maastojohtajakurssi-pe-la-23-24-8-2019/. 

Palauttakaa hakulomakkeet hyvissä ajoin (2.8. mennessä). 

https://extranet.vapepa.fi/ryhmat/hame/dokumentit/
https://vapepa.fi/tapahtuma/maastojohtajakurssi-pe-la-23-24-8-2019/
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Maakuntatoimikunta ke 10.4. Tampere 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Hämeen maakuntatoimikunnan kokous 

pidettiin ke 10.4.2019 Tampereella. 

Kokoukseen osallistui 22 henkilöä. Toimikuntia oli edustettuina 7 (10).  

Kokouksen alussa kuultiin hankekoordinaattori Heta Hyvärisen alustus 

vapaaehtoiset öljyntorjunta -hankkeen jatkosta (Oil Spill-hanke). Katso lisää: 

https://vapepa.fi/2019/02/25/oil-spill-hanke-jatkaa-oljyntorjuntavalmiuden-

parantamista/ 

Pirkanmaan pelastuslaitoksen valmiuspäällikkö Ari Saarinen kertoi kansallisesta 

ja maakunnallisesta riskinarviosta. Katso lisää: 

https://intermin.fi/pelastustoimi/varautuminen/kansallinen-riskiarvio 

Varsinaisessa kokouksessa käsiteltiin vuoden 2018 toimintakertomus 

https://extranet.vapepa.fi/dokumentit/vapepa-maakuntatoimikunta-1-2019-

10-4-201-muistio-pdf/ 

Lisäksi käsiteltiin toimikuntien esittämät huomionosoitukset. Myönnetyt 

huomionosoitukset kirjattiin kokousmuistioon. Valitettavasti 

maakuntatoimikunta joutui palauttamaan osan hakemuksista vajavaisten 

tietojen vuoksi. 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen perustamiin koulutusjärjestöjen 

maakunnallisia yhteistyöryhmiin asetettiin vapaaehtoisen pelastuspalvelun 

edustajat: 

Päijät- Häme: Pasi Murto 
Kanta-Häme:  Jukka Heino 
Pirkanmaa:     Tapani Huhtala   
 

Kokouksen lopuksi Mikko T. Niemi esitteli tilannekuvajärjestelmän 
valmistelutyötä. Seuraava kokous pidetään ke 30.10.2019. 
 

Poliisihallituksen ohje ”Kadonneen henkilön etsintä ja poliisitutkinta” 
Poliisihallitus on päivittänyt ohjeen 8.3.2019. Ohje on voimassa 1.4.2019 - 
31.12.2023. Ohje löytyy extranetistä: 
https://extranet.vapepa.fi/dokumentit/poliisin-ohje-kadonneen-henkilan-
etsinnasta-2019/ 
 

Vapepa extranet, -sisäisen viestinnän kanava  
 

Vapepa Extranet löytyy osoitteesta: https://extranet.vapepa.fi/.  Kirjaudu 
sisään omilla OHTO-tunnuksillasi. 
 

https://vapepa.fi/2019/02/25/oil-spill-hanke-jatkaa-oljyntorjuntavalmiuden-parantamista/
https://vapepa.fi/2019/02/25/oil-spill-hanke-jatkaa-oljyntorjuntavalmiuden-parantamista/
https://intermin.fi/pelastustoimi/varautuminen/kansallinen-riskiarvio
https://extranet.vapepa.fi/dokumentit/vapepa-maakuntatoimikunta-1-2019-10-4-201-muistio-pdf/
https://extranet.vapepa.fi/dokumentit/vapepa-maakuntatoimikunta-1-2019-10-4-201-muistio-pdf/
https://extranet.vapepa.fi/dokumentit/poliisin-ohje-kadonneen-henkilan-etsinnasta-2019/
https://extranet.vapepa.fi/dokumentit/poliisin-ohje-kadonneen-henkilan-etsinnasta-2019/
https://extranet.vapepa.fi/
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Jokaisen kannattaa liittyä aluksi ainakin: 
1. Hämeen maakuntatoimikunnan ja 
2. Vapepa aineistopankkiin 

 
Pyrin siirtämään kaiken oleellisen postin Hämeen sivuille. Tällä hetkellä sieltä 
löytyvät: 

• maakuntatoimikunnan kokousmuistiot 

• Poliisihallituksen ohjeet etsintöihin liittyen 

• suositus valmiuskoulutuksen järjestämisestä Hämeessä 

• suositus etsintäkulukorvausten maksatuksesta Hämeessä 
 
Vapepa INFO 2019 (”vuosikirja”) 
 

Uusi ”vuosikirja” on tullut painosta. Lehteä saa piiristä nippukaupalla. Soita, 
niin sovitaan toimituksesta.  
 
Tässä linkki näköislehteen: https://www.lehtiluukku.fi/lehti/vapepa-info/ 

 
  
Suomen Meripelastusseuran valmiustiedote 

Liitteenä SMPS:n Pirkanmaan yhdistyksen tiedote kesäajan toiminnasta ja 
käytettävästä kalustosta.  Kannattaa tutustua!  
 
Etsintätehtävissä (myös pienillä järvillä) voi käyttää SMPS:n trailerikalustolla 
siirrettäviä veneitä. Avunpyynnöt etsinnöissä poliisi > pelastuslaitoksen 
tilannekeskus.  

 
Hyvää alkavaa kesää 

 

Seuraavat Hämeen Vapepa-infot 

• pe 16.8.2019 

• pe 18.10.2019 

• pe 13.12.2019 

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

Liitteet:   SMPS:n Pirkanmaan yhdistyksen valmiustiedote 

https://www.lehtiluukku.fi/lehti/vapepa-info/

