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Hämeen VAPEPA-info 3-2021 (7.5.2021) 

 

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.   

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

Kiitos. 

 

Tässä kirjeessä mm: 

 

Ajankohtaista: 

• Vapepa-toiminnan raportointi 2021 

• Karttasovellusten testaaminen Vapepan käyttöön (palaveri ma 17.5.) 

• Päivitetty ”poliisisopimus” 

• Vapepa esittelyä valtakunnallisilla messuilla 

• Palautetta kaivataan valtakunnallisista webinaareista 
• SPR:n evakuointiyksikkö Kanta-Hämeeseen 

• SPR:n Hämeen piirin etsintäteemaillat verkossa 

 

 

Tulevia tapahtumia 

• Vapepa-peruskurssi verkossa la 22.5.2021 

• Etsintäkurssi ja kesäkuun maastokoulutukset 

• Vapepa-toimintapäivä la 4.9.2021 

• Maastojohtajakoulutus pe-la 3.-4.9.2021 

• Vapepa-johtajakoulutus 29.-31.10.2021 
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Vapepa-toiminnan raportoinnista 2021 
 

Tänä vuonna raportointijärjestelmä on uudistunut. Oheisesta linkistä 

(https://www.lyyti.in/Raportointilomake_2327 ) pääsee yksinkertaiseen 

raporttipohjaan, johon voi muutamalla hiiren klikkauksella raportoida toimikunnan 

tapahtumat.  

 

 

Karttasovellusten testaaminen Vapepan käyttöön 
 

SPR:n keskustoimisto on sopinut kahden yrityksen kanssa karttasovelluksen ja 
puhelimen sijaintitiedon pilotoinnista kevään 2021 aikana. 
 
Mapitare Easy Tracker 
Pilotti alkoi Hämeessä maaliskuussa. Kevään ajan  Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 
järjestöverkoston toimijoilla on ollut mahdollisuus koekäyttää järjestelmää. 
 
Ultracom Next 
Toinen sovellus saadaan koekäyttöön kevään aikana.  Ultracom Next on alun perin 
metsästäjille tehty sovellus, mutta monin osin sovelluksen ominaisuudet toimivat 
myös hyvin Vapepan tehtävissä. Käy tutustumassa videoon 0:59 :  
https://ultracom.fi/ultracom-next/?v=f0aa03aaca95 
 
Ma 17.5. klo 17:30 Teams-palaveri 

 
Illan aikana käymme läpi Mapitare Easy Tracker kokemuksia ja haetaan vastauksia 
esiin tulleisiin kysymyksiin. Tähän varaamme illasta reilun tunnin. 
 
Toisessa osiossa Ultracomin tuotepäällikkö Vesa Tornberg esittelee Ultracom Next 
sovelluksen. Sovelluksen kokeilemisesta kiinnostuneille toimitetaan 3 kk lisenssit.  
 
Ilmoittaudu iltaan mukaan 14.5. mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään kokouslinkki 
ja muut ohjeet :  
 

https://www.lyyti.in/Mapitare_Easy_Tracker_pilotoinnin_valiarviointi_3081 
 
 
 

Päivitetty ”poliisisopimus” 
Koordinaatiojärjestöt (SPR, SLPS ja SMPS) ovat allekirjoittanut uuden 
”poliisisopimuksen” ajalle 1.1.2021-31.12.2023. Sopimus löytyy extranetistä: 
 
 https://extranet.vapepa.fi/dokumentit/sopimus-poliisn-ja-vapepan-
yhteistoiminnasta-2021-2023/ 
 
Merkittäviä muutoksia sopimukseen ei ole tullut. Ohessa sopimuksen oleellisimmat 
kohdat: 

https://www.lyyti.in/Raportointilomake_2327
https://ultracom.fi/ultracom-next/?v=f0aa03aaca95
https://www.lyyti.in/Mapitare_Easy_Tracker_pilotoinnin_valiarviointi_3081
https://extranet.vapepa.fi/dokumentit/sopimus-poliisn-ja-vapepan-yhteistoiminnasta-2021-2023/
https://extranet.vapepa.fi/dokumentit/sopimus-poliisn-ja-vapepan-yhteistoiminnasta-2021-2023/


VAPEPA-INFO HÄME 

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU 

TOIMINTAA KOORDINOI SUOMEN PUNAINEN RISTI 

MATTILA TOMMI 

 

 

• Yhteistyöhön liittyviä asioita on tarkemmin määritelty poliisihallituksen 
ohjeessa ”Poliisin ja vapaaehtoisjärjestöjen yhteistoiminta ”(2018) 

• Vapepa-verkoston hälytysryhmiin kuulumattomien vapaaehtoisten 
(spontaanit vapaehtoiset) käytöstä etsinnöistä vastaa päättää tilannetta 
johtava poliisimies (uusi kirjaus). 

• Vapaaehtoisjohtajan tulee toimittaa tehtävästä syntyneet tarkistetut 
kulukorvaukset poliisille kuukauden kuluessa (Hämeessä piirin kautta). 

• Poliisilaitoksilla on nimetyt yhteyshenkilöt (Sisä-Suomi Ismo Rajala, Hämeen 
poliisilaitos Ari Turunen), jotka suunnittelevat yhteistoimintaa ja edustavat 
poliisia maakunta- ja paikallistoimikunnissa.  

• Vaitiolovelvollisuus on myös kirjattuna sopimukseen 
 

 
Vapepa esittelyä valtakunnallisilla messuilla 

SPR:n Hämeen piiri on sopinut valtakunnallisen Vapepa-koordinaation (Arsi 
Veikkolainen) yhteistyöstä syksyllä kaksilla valtakunnallisilla messuilla.  
 
Messuosastoilla esitellään järjestöjen välistä verkostoa ja yhtenäistä 
koulutusjärjestelmää. Lisäksi messuosastolla kerrotaan millä tavalla toimintaan voi 
tulla mukaan ja mitä kaikkea järjestöyhteistyö tarjoaa. Vapepa-messuosasto 
järjestetään yhteistyössä SPR:n keskustoimiston, Hämeen piirin ja alueen 
paikallistoimikunnan kanssa. 
 
Haemme vapaaehtoisia esittelijöitä Vapepan näyttelyosastolle. Voit tulla mukaan 
yhdeksi tai useammaksi päiväksi. Esittelijöille tarjotaan sisäänpääsy ja ruokailut. 
Samalla on mainio tilaisuus tutustua muuhunkin messutarjontaan.  
 

Riihimäellä järjestetään to-su 5.–8.8. 2021 kansainväliset Erämessut.  
 
Riihimäen messuista kiinnostuneet voivat ilmoittautua 11.5. mennessä (lomien vuoksi 
aikainen ilmoittautuminen):  
 
https://www.lyyti.in/Vapepa_esilla_Eramessuilla_0819 
 

Kokonaisturvallisuusmessut  pe-la 1.-2.10. Tampereella 
 
Kokonaisturvallisuusmessuista kiinnostuneet voivat ilmoittautua 17.9. mennessä: 
 
https://www.lyyti.in/Vapepa_esilla_Kokonaisturvallisuusmessuilla_Tampere_4675 

 
 
Ilmoittautumisajan jälkeen esittelyvuorot jaetaan ja kunkin osallistuminen 
vahvistetaan vielä erikseen. Tarkemmat varustus- ja saapumisohjeet toimitetaan noin 
viikkoa ennen messuja. Tarvittaessa järjestämme esittelijöille etukäteisinfon 
Teamsissä.  
 

Palautetta valtakunnallisista webinaarit valmiuskouluttajille ja Vapepa-johtajille 

https://www.lyyti.in/Vapepa_esilla_Eramessuilla_0819
https://www.lyyti.in/Vapepa_esilla_Kokonaisturvallisuusmessuilla_Tampere_4675
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SPR:n keskustoimisto on järjestänyt KORONAN aikana valtakunnallisia webinaareja, 
jotka ovat suunnattu valmiuskouluttajille ja Vapepa-johtajille. Webinaareissa on ollut 
mukana 30-50 osallistujaa / kerta. 
 
Kokemukset webinaareista ovat olleet myönteistä ja tilaisuuksia on tarkoitus jatkaa 
syksyn aikana. 
 
SPR keskustoimisto toivoo palautetta järjestetyistä tilaisuuksista ja toiveita syksyn 
webinaarien sisällöstä 23.5. mennessä: 
 
Vapepa-johtajat:  https://www.lyyti.fi/questions/9a8a9b7251 
 
Valmiuskouluttajat: https://www.lyyti.fi/questions/af419c6490 

 

 
SPR:n evakuointiyksikkö Kanta-Hämeeseen 

SPR:n Hämeen piiri on aloittanut keskustelut Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen kanssa 
yhden evakuointiyksikön (EEC-yksikkö, Emergency Evacuation Center) sijoittamisesta 
pelastuslaitoksen tiloihin. 
 
Jos asia etenee kevään/kesän aikana, niin yhteistyö voi lisätä yhteystyötä 
pelastuslaitoksen ja Kanta-Hämeen Vapepa-verkoston kanssa. 
 
Kuva: SPR Hämeen piiri, Tommi Mattila (EEC-yksikkö Asikkalan etsintä- ja viestikurssilla 18.-20.10.2020 

 
 
 

SPR:n Hämeen piirin etsintäteemaillat verkossa 
 

Kevään aikana on järjestetty/järjestetään neljä etsinnän teemailtaa verkossa. 
 

• Dronen käyttö etsinnöissä  (Ari Nissinen) ke 21.4 (noin 50 osallistujaa) 
 

• Etsinnässä löytyneen käsittelystä (Markku Heikkilä) ke 5.5 (noin 115 
osallistujaa) 
 

• Autopartiointi  (Tero Ahtee) to 20.05.2021 kello 17:00-  
Ilmoittumislinkki: https://www.lyyti.in/Teemakoulutus_Autopartiointi_2939 

 

https://www.lyyti.fi/questions/9a8a9b7251
https://www.lyyti.fi/questions/af419c6490
https://www.lyyti.in/Teemakoulutus_Autopartiointi_2939
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• Etsijän oikeudet ja velvollisuudet (ylikonstaapeli Juha Hyttinen) to 27.5. klo 
17:30-  . Ilmoittaudu: 
https://www.lyyti.in/Teemakoulutus_Etsijan_oikeudet_ja_velvollisuudet_1810 
 

Jatkamme syksyllä teemailtoja.  Ideoita otetaan vastaan. 
 

 
 

 
 

Tulevia tapahtumia 
 
Vapepa-peruskurssi verkossa la 22.5.2021  

Koulutuksen järjestää Suomen Punaisen Ristin Hämeen piiri yhteistyössä opintokeskus 
Siviksen kanssa. Kouluttajina Juhani Salonsaari ja Tero Ahtee.  
 
Ilmoittautuminen:  pe 17.5. mennessä:  
 
https://www.lyyti.in/Verkkokoulutus_Vapepa_peruskurssi_4_tuntia_5400 
 

Etsinnän hybridikurssi (kevät 2021) 
 
SPR:n Hämeen piiri on järjestämässä kevään aikana yhteistyössä valmiuskouluttajien 
kanssa etsinnän (hybridi)peruskurssin.  
 
Ensimmäiseen teoriailtaan maaliskuussa osallistui liki 90 kurssilaista. Toinen teoriailta 
on ensi viikolla ti 11.5. Teoriaosuuksien kouluttajina toimivat Juhani Salonsaari ja 
Tapani Huhtala. 
 
Maastokoulutus (4 tuntia) järjestetään lähikoulutuksena eri puolilla maakuntia 
kesäkuun alussa yhteistyössä alueen etsintäkouluttajien kanssa. Kurssilaiset 
jakautuvat eri koulutuksiin seuraavasti: 
 

• Pohjois-Pirkanmaa  (to 3.6. ilta)  13 

• Riihimäen alue (to 3.6. ilta)         13 

• Forssan alue (la 5.6.)                     3 

• Hämeenlinnan alue (la 5.6.)         5 

• Lahden alue (la 5.6.)                      12 

• Tampereen alue (la 5.6.)             36 
 

Jo tässä vaiheessa kiitokset yhteiseen projektiin osallistuneille.- Korona-rajoituksista 
huolimatta olemme pystyneet tarjota koulutusta uusille auttajille. 
 
Toivon, että itse kukin pyrkii ohjaamaan uudet, koulutetut etsijät alueenne 
hälytysryhmiin mukaan.  

 
 
 

https://www.lyyti.in/Teemakoulutus_Etsijan_oikeudet_ja_velvollisuudet_1810
https://www.lyyti.in/Verkkokoulutus_Vapepa_peruskurssi_4_tuntia_5400
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Vapepa-toimintapäivä la 4.9.2021 
Hämeen alueen Vapepa-järjestöjen hälytysryhmille tarkoitettu yhteinen koulutus- ja 
harjoituspäivä järjestetään la 4.9.2020 ennakkotiedoista poiketen Nokialla 
seurakuntien Urhatun leirikeskuksessa. 
 
Päivän aikana on tarjolla  koulutustuokiota ”jokaiselle jotakin” -periaatteella sekä 
yhteisiä toimintaharjoituksia.  
 
Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet toimitetaan edelleen jaettavaksi kesäkuun alussa.   
 

 
Maastojohtajakoulutus pe-la 3.-4.9.2021 Tampereen alueella 

Etsinnän maastojohtajakurssi on tarkoitettu etsinnän peruskurssin suorittaneille, 
kohtalaisen suunnistustaidon omaaville ja aktiivisesti etsintätoiminnassa mukana 
oleville Vapaaehtoisen pelastuspalvelun eri järjestöjen jäsenille.  
 
Kurssin käytyään henkilöllä on valmiuksia johtaa partion ja  ryhmän suuruista yksikköä 
etsinnässä.  
 
Hakuaikaa on toukokuun loppuun asti. Toistaiseksi vasta muutama hakemus on 
vastaanotettu. Katso lisätiedot ja hakuohjeet: 
 
https://vapepa.fi/tapahtuma/maastojohtajakurssi-tampere/ 
 

 

Vapepa-johtajakoulutus 
Seuraava Vapepa-johtajakoulutus on näillä näkymin 29.-31.10.2021 Heinolan 
Nynäsissä. Lisätietoja ja hakuohjeet myöhemmin. 

 
 

 

Vuoden 2021 Hämeen Vapepa-infot: 
 

• 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://vapepa.fi/tapahtuma/maastojohtajakurssi-tampere/

