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Hämeen VAPEPA-info 4-2019 (6.8.2019) 

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: 

• Vapepa päivitetyt valtakunnalliset lomakkeet 

• Vapepan vakuutusohje (liite 1) 

• Hämeen Rajamailla pepa-taitokilpailu la 28.9. 

• Valmiuskouluttajakoulutus 2019-2020 

• Hämäläisten valmiuskouluttajien yhteiset illat ti 3.9. Riihimäki ja to 5.9. Tampere  

• Vapepa-johtajakoulutus 1.-3.11.2019 Heinola  

• Yhteistyön tiivistäminen Kanta-Hämeen alueella (liite 2) 

• Alueellisen valmiuspäivystyksen organisointi Kanta-Hämeessä ti 17.9. 

• Vapepa extranet, -sisäisen viestinnän kanava 

Tulevia koulutuksia: 

• Henkisen tuen kurssi Tammela la 24.8. 

• Ensihuollon peruskurssi Hämeenlinna la 31.8. 

• Vapepa peruskurssi Nokia la 31.8. 

• Ensihuollon peruskurssi Tampere la 7.9. 

• Vapepa viestikurssi  10.-11.9. Tampere 

• Etsintäkurssi Tampere? 

• Etsintäkurssi Kuhmoinen? 

• Henkisen tuen kurssi Hämeenkyrö la 12.10. 

• Henkisen tuen jatkokurssi la 16.11. Tampere 
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Vapepan valtakunnalliset lomakkeet 

Vapepan valtakunnalliset lomakkeet on päivitetty: 

https://extranet.vapepa.fi/ryhmat/vapepan-aineistopankki/dokumentit/ 

”Toimintaryhmän kortista” teetetään painettu jäljentävä lomake.  

 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun vakuutusohje (liite 1) 

Vapepan vakuutusohjeesta on saatavilla päivitetty versio:  

https://extranet.vapepa.fi/dokumentit/vapepan-vakuutusohje/ 

 

Hämeen Rajamailla la 28.9.2019 

Vapepan Forssan paikallistoimikunta järjestää yhteistyössä SPR:n Hämeen piirin kanssa 

leikkimielisen pepa-taitokilpailun, jossa joukkueet pääsevät ottamaan mittaa itsestään ja 

toisistaan iltayön pitkinä ja pimeinä tunteina tehtävärastiradalla. 

Joukkueet: 3–5 henkilöä, ikä yli 15 vuotta, EA 1 tai vastaavat tiedot vähintään yhdellä 

henkilöllä. 15 ensimmäistä joukkuetta mahtuu mukaan. 

Ilmoittautuminen: Joukkueet ja yhteyshenkilöiden tiedot ilmoitetaan viimeistään 

8.9.2019: vapepa.forssa@gmail.com. Tiedustelut: Olli Salo puh: 0400 847 621. 

Katso lisätiedot: https://vapepa.fi/tapahtuma/hameen-rajamailla-pepa-taitokilpailu/ 

 

Valmiuskouluttajakoulutus 2019-2020 

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 (pe-su 3.-5.4.2020 Heinola), 

jolloin tutustutaan oman linjan asioihin (viesti, etsintä, ensihuolto). Koulutuksen 

neljännessä osassa annetaan opetusnäyte.  

Tällä hetkellä on vireillä kahden uuden kouluttajan rekrytointi (Etelä-Pirkanmaan alue, 

etsintä ja viestilinjat). Lisätietoja koulutuksesta ja hakeutumisesta piiritoimistosta 

Tommilta. 

 

https://extranet.vapepa.fi/ryhmat/vapepan-aineistopankki/dokumentit/
https://extranet.vapepa.fi/ryhmat/vapepan-aineistopankki/dokumentit/
https://extranet.vapepa.fi/dokumentit/vapepan-vakuutusohje/
https://extranet.vapepa.fi/dokumentit/vapepan-vakuutusohje/
https://vapepa.fi/tapahtuma/hameen-rajamailla-pepa-taitokilpailu/
https://vapepa.fi/tapahtuma/hameen-rajamailla-pepa-taitokilpailu/


VAPEPA-INFO HÄME 

VAPAAEHTONEN PELASTUSPALVELU 

TOIMINTAA KOORDINOI SUOMEN PUNAINEN RISTI 

MATTILA TOMMI 

 

Hämäläisten valmiuskouluttajien tapaamiset ti 3.9. Riihimäki ja to 5.9. Tampere 

Hämeen alueella toimiville valmiuskouluttajille järjestään viime syksyn tapaan kaksi 

samansisältöistä arki-illan tapaamista.  

Tarkoitus on päivittää valtakunnalliset valmiuskoulutuksen uutiset, vaihtaa kouluttajien 

kesken kokemuksia ja suunnitella vuoden 2020 koulutuksia. Osanottajille maksetaan 

matkakulut julkisten kulkuvälineiden mukaan. 

Katso tarkemmin ja ilmoittaudu pe 23.8. mennessä: 

https://www.lyyti.in/Valmiuskouluttajien_tapaaminen_2737 

 

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 12.-13.10.2019 Heinola 

Kouluttajaoikeuden jatkumisen edellytyksenä on, että valmiuskouluttaja osallistuu 

vähintään kerran kolmessa vuodessa valtakunnalliseen täydennyskoulutukseen. Piiri 

huolehtii täydennyskoulutuksen osanottomaksusta. 

Lisätiedot ja hakuohjeet löytyvät Vapepa tapahtumakalenterista 25.9. asti: 

https://vapepa.fi/tapahtuma/vapepan-valmiuskouluttajien-taydennyskoulutus-11-13-

10-2019-nynas-heinola/ 

 

Vapepa-johtajakoulutus 1.-03.11.2019 Heinola 

Valtakunnallinen Vapepa-johtajakurssi järjestetään Heinolan Nynäsissä 1.-3.11.2019 

Kurssin tavoite: 

Osallistuja pystyy kurssin jälkeen toimimaan avustavana Vapepa-johtajana 

kokeneemman Vapepa-johtajan seurassa. Hän tuntee Vapepa-johtajan roolin, 

tehtävät, vastuut ja ohjeet sekä johtamisen ja viranomaisyhteistyön perusteet. 

Kurssin suorittanut on myös innostunut kehittymään Vapepa-johtajana ja 

haluaa edelleen kehittää alueensa Vapepaa. 

Pääsyvaatimukset: 

Hakijan edellytetään tuntevan hyvin sekä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun että 

pelastustoimintaan osallistuvien viranomaisten toimintaa. Hakijan tulee olla 

osallistunut aktiivisesti Vapepan toimintaan alueellaan (kokemusta tulee olla 

etsintä-, ensihuolto- ja viestitoiminnasta sekä hälytystehtävistä). 

Hakijalla tulee olla suoritettuna kaikki Vapepan peruskurssit (ensihuolto-, 

etsintä-, viesti-, ja pelastuspalvelun peruskurssi) tai vastaavat tiedot ja taidot 

muuten hankittuna. 

Hakeutuminen kurssille: 
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Katso lisätiedot ja hakulomakkeet : https://vapepa.fi/tapahtuma/vapepa-

johtajan-peruskurssi-1-3-11-2019-nynas-heinola/ 

Hakemukset valmiuspäällikölle 15.9. mennessä. Kaikille hakijoille ilmoitetaan 

valinnasta viikolla 39 . (Tällä hetkellä 6.8. Hämeestä on kaksi hakijaa). 

 
Yhteistyön tiivistäminen Kanta-Hämeen alueella 

SPR:n Hämeen piiri järjestää Kanta-Hämeen alueen vapaaehtoisille syksyllä 
2019 koulutusiltojen sarjan. 
 
Ensisijainen tarkoitus on parantaa SPR:n kotimaan auttamisvalmiutta. Monin 
osin SPR kuitenkin tukeutuu muiden vapepa-järjestöjen apuun. Syksyn 
koulutusillat ovat avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille. 
 
Koulutusillat ja ilmoittautumisohjeet ovat liitteenä (liite 2).  

 
Alueellisen valmiuspäivystyksen organisointi Kanta-Hämeessä ti 17.9. 
 

Viranomaisten toive on vapaaehtoisten helppo tavoitettavuus.  Illan aikana 
käydään keskustelua siitä, millä tavoin Kanta-Hämeessä nykyiset kolme 
alueellista (Forssa, Hämeenlinna, Riihimäki) valmiuspäivystystä saataisiin 
yhdistetty. 
 
Ilta on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille. Erityisesti paikalle toivotaan 
nykyisiä valmiuspäivystäjiä ja vapepa-toimikuntien edustajia.  
 
Tilaisuus pidetään Hämeenlinnan linja-autoaseman vieressä Linnankatu 1, 
(väestönsuoja, 100 m osaston tiloista itään). Ilmoittautuminen 13.9. mennessä:  
 
https://www.lyyti.in/Maakunnallisen_valmiuspaivystyksen_organisointi_ti_19
92019_4949 
 

 
Vapepa extranet, -sisäisen viestinnän kanava  
 

Vapepa Extranet löytyy osoitteesta: https://extranet.vapepa.fi/.  Kirjaudu 
sisään omilla OHTO-tunnuksillasi. 
 
Jokaisen kannattaa liittyä aluksi ainakin: 

1. Hämeen maakuntatoimikunnan ja 
2. Vapepa aineistopankkiin 
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Tulevia koulutuksia: 
 
Henkisen tuen kurssi Tammela la 24.8. 

SPR:n Hämeen piiri järjestää tämän vuoden aikana toimintaryhmilleen kuusi 
Henkisen tuen peruskurssia (8 t). Tammelan kurssille mahtuu osallistujia myös 
muista vapepa-järjestöistä.  Koulutus on maksuton. 
 
Ilmoittautuminen 20.8. mennessä: https://www.lyyti.in/Henkisen-tuen-pk-
Tammela-24082019 
 
 

Ensihuollon peruskurssi Hämeenlinna la 31.8. 
Katso tarkemmat tiedot www.vapepa.fi.  Ilmoittautuminen pe 23.8. mennessä: 
 
https://www.lyyti.in/Ensihuollon_peruskurssi_KantaHameen_alueen_vapaaeh
toisille_6293 
 
 

Vapepa peruskurssi Nokia la 31.8. 
Katso tarkemmat tiedot www.vapepa.fi. Ilmoittautumiset 26.8.2019 
mennessä: 
 
https://www.lyyti.fi/reg/Vapepa-peruskurssi-Nokia-20190831 
 
 

Ensihuollon peruskurssi Tampere la 7.9. 
Katso tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet 31.8. mennessä: 
https://rednet.punainenristi.fi/node/56014 
 
 

Henkisen tuen peruskurssi la 7.9. Hämeenlinna 
SPR:n Hämeen piiri järjestää tämän vuoden aikana kuusi Henkisen tuen 
peruskurssia (8 t). Hämeenlinnan kurssille mahtuu osallistujia myös muista 
vapepa-järjestöistä.  Koulutus on maksuton. 
 
Ilmoittautuminen viimeistään 3.9. osoitteessa: 
https://www.lyyti.in/Henkisen-tuen-peruskurssi-Hlinna-070919 
 
 

Vapepa viestikurssi 10.-11.9. (ti-ke) Tampere 
Kurssilla koulutetaan Vapepan tehtävälle henkilö, joka osaa radiopuhelimen 
peruskäytön ja ymmärtää olevansa osa Vapepan viestiverkkoa  
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Kurssi pidetään kahtena arki-iltana (klo 17:30 – 21:00) SPR:n 
Logistiikkakeskuksessa Tampereella. 
 
Ilmoittautumiset 3.9.2019 mennessä: https://www.lyyti.in/Vapepa-viesti-
Tampere-20190910 
 

Etsintäkurssi Tampere 
Valmisteilla, tarkemmat tiedot myöhemmin. 
 

Etsintäkurssi Kuhmoinen 
Valmisteilla, tarkemmat tiedot myöhemmin 
 

Henkisen tuen kurssi Hämeenkyrö la 12.10. 
SPR:n Hämeen piiri järjestää tämän vuoden aikana toimintaryhmilleen kuusi 
Henkisen tuen peruskurssia (8 t). Hämeenkyrön kurssille mahtuu osallistujia 
myös muista vapepa-järjestöistä.  Koulutus on maksuton. 
 
Ilmoittautuminen viimeistään 8.10. osoitteessa https://www.lyyti.in/Henkisen-
tuen-pk-Hameenkyro-12102019 
 
 

Henkisen tuen jatkokurssi la 16.11. Tampere 
Valmisteilla, tarkemmat tiedot myöhemmin 

 
 

Seuraavat Hämeen Vapepa-infot 

• pe 18.10.2019 

• pe 13.12.2019 

 
 
 
 

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

 
 
 

Liitteet:    
1) Vapepan vakuutusohje 2019 
2) SPR:n Kanta-Hämeen koulutusohjelma 2019-2020 
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