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Hämeen VAPEPA-info 4-2021 (16.8.2021) 

 

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: 

• Kesän operaatioista  

• Korona vaikuttaa yhä tapahtumiin 

• Vapepa esittelyä valtakunnallisilla messuilla 

 

Peruutettuja/siirrettäviä tapahtumia 

• 21.-22.9. valmiuskouluttajien sisältöosa  

• La 4.9. Vapepan koulutus- ja harjoituspäivä, Nokia 

• Hämeen Rajamailla pepa-taitokilpailu 

 
Tulevia tapahtumia 

• Vapepa-johtajakoulutus 29.-31.10.2021 

• Valmiuskouluttajien ja vapepa-johtajien webinaarit 

• Hämäläisten valmiuskouluttajien Teams-tapaamiset elokuussa (24.8. ja 26.8.) 

• Vapepa maakuntatoimikunta 20.10. 
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Ajankohtaista 

Kesän operaatioista 

Kesän 2021 aikana avustustehtäviä on ollut viikoittain eri puolilla piiriä. Pääosin 

tehtävät ovat etsintöjä. Etsinnät ovat olleet verrattain lyhytkestoisia eli kadonnut on 

löytynyt ensimmäisten tuntien aikana. 

Kesällä oli ikävä moottoripyöräonnettomuus Kärkölässä, jossa kolme nuorta 

menehtyi. SPR:n Kärkölän osasto oli mukana henkisen tuen järjestelyissä. 

Elokuun alussa Päijät-Hämeen alueen vapaaehtoiset olivat useana päivänä 

avustamassa Asikkalassa puhtaan veden jakelussa. 

▪ 4.8. Hauho  

▪ 3.-6.8. veden jakelu Asikkala (neljä pistettä) 

▪ 3.8. Pirkkala 

▪ 28.7. Sysmä 

▪ 19.7. Ylöjärvi 

▪ 17.7. Virrat 

▪ 12.7. Henkinen tuki, mp-onnettomuus, 3  nuorta,  Kärkölä  

▪ 8.7. Tampere 

▪ 2.7. Kangasala 

▪ 29.6. Lahti, kerrostalon tulipalo, sospä pyysi avuksi (kotimaan apu) 

▪ 19.6. Tampere 

▪ 8.6. Kangasala 

▪ 4.6. Padasjoki (kaksi henkilöä) 

 

Korona vaikuttaa yhä tapahtumiin 

On tärkeää, että Vapepa-järjestöverkoston toiminta pysyy käynnissä, apua tarvitsevat 

saavat apua ja auttamisvalmiutemme säilyy hyvänä. Kaikessa toiminnassa on samalla 

huolehdittava sekä auttajien että autettavien turvallisuudesta. 

 

SPR on perunut/ siirtänyt alkusyksystä kaikki sellaiset tilaisuudet, joissa viranomaisten 

antamia suosituksia olisi ollut vaikea toteuttaa. 

 

Syksyn aikana tapahtumia järjestettäessä on tarkasteltava viranomaisten ko. alueelle 

antamia rajoituksia tai suosituksia. Parempi olla ylivarovainen kuin altistaa ihmisiä  

tartunnoille. 

 

SPR:n suositukset Vapepa hälytystehtäville ovat pysyneet samoina. Tutustu:  

https://rednet.punainenristi.fi/node/59759 

 

▪ Osallistu vain terveenä 

▪ Säilytä turvavälit myös operaatioissa 

https://rednet.punainenristi.fi/node/59759
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▪ Käytä käsidesiä ja tarvittaessa suunenäsuojusta 

▪ Jäljitystä varten operaation johto säilyttää tiedot ryhmien kokoonpanoista 

parin viikon ajan 

 

Vapepa esittelyä valtakunnallisilla messuilla (pe-la 1.-2-10. Tampere) 
 
Messuosastolla esitellään järjestöjen välistä verkostoa ja yhtenäistä 
koulutusjärjestelmää. Lisäksi messuosastolla kerrotaan millä tavalla toimintaan voi 
tulla mukaan ja mitä kaikkea järjestöyhteistyö tarjoaa. Vapepa-messuosaston järjestää 
SPR:n keskustoimisto ja SPR:n Hämeen piiri. 
 
Haemme vapaaehtoisia esittelijöitä Vapepan näyttelyosastolle. Voit tulla mukaan 
yhdeksi tai useammaksi päiväksi. Esittelijöille tarjotaan sisäänpääsy ja ruokailut. 
Samalla on mainio tilaisuus tutustua muuhunkin messutarjontaan.  
 
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.  

 

Peruutettuja/siirrettyjä tilaisuuksia 

• 21.-22.9. valmiuskouluttajien sisältöosa  

• La 4.9. Vapepan koulutus- ja harjoituspäivä, Nokia  

• Hämeen Rajamailla pepa-taitokilpailu 

 

 

Tulevia tapahtumia  
 

"Turvallisuus osana hyvinvointia – paikallisyhteisöt sen mahdollistajina” -

webinaarin 8.10 klo 12-16   

Suomen Kylät ry järjestää ajankohtaisen webinaarin.  

 Mitä mahdollisuuksia meillä on käytännössä toteuttaa ideologiaa ”turvallisuus kuuluu 

kaikille”? Paikallisyhteisöjen rooli hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden ja siten myös 

turvallisuuden edistäjinä – mikä se on ja mikä se voisi olla? Miten saadaan ketju 

kuntoon perille asti rakentaen sitä molemmista päistä lähtien – kuntatasolta 

paikallisyhteisöjen suuntaan, mutta myös paikallisyhteisöistä kunnan ja viranomaisten 

suuntaan? 

https://www.lyyti.in/Vapepa_esilla_Kokonaisturvallisuusmessuilla_Tampere_4675
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Alustajiksi ja panelisteiksi ovat lupautuneet Ville Anttila – Huoltovarmuuskeskus, Ari 

Evwaraye - Sisäministeriö, Tuula Kekki - SPEK, Ritva Kiiski – Kotkan kaupunki, Ari 

Korhonen – Kuntaliitto, Jari Lepistö – Sisäministeriö ja Petri Rinne – Suomen Kylät. 

Ilmoittautuminen 6.10 menessä:  https://forms.office.com/r/AvRWhaUdKd 

Lisätietoja hankkeesta ja webinaarista: Pekka Rintala I Projektipäällikkö I 

Kyläturvallisuus 2025 - Trygga byar 2025 –hanke,  

https://suomenkylat.fi/kylaturvallisuus-2025/ 

Valtakunnallisia webinaareja valmiuskouluttajille ja vapepa-johtajille (syksy 2021) 

SPR:n keskustoimisto jatkaa syksyn aikana valtakunnallisia webinaareja. 

Kohderyhmänä ovat valmiuskouluttajat ja Vapepa-johtajat. Katso tarkempi aihe ja 

ilmoittaudu: 

7.9. klo 18-19.30 Valmiuskouluttajien webinaari 

5.10. klo 18-19.30 Vapepa-johtajien webinaari 

2.11. klo 18-19.30 Valmiuskouluttajien webinaari 

7.12. klo 18-19.30 Vapepa-johtajien webinaari 

 

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 26.-28.11. Heinola 

Valmiuskouluttajien on täydennettävä taitojaan vähintään kolmen vuoden välein 

koulutusoikeuden ylläpitämiseksi. Viikonlopun aikana käydään läpi kaikille 

valmiuskouluttajille yhteisiä ajankohtaisia asioita sekä syvennytään omiin 

linjakohtaisiin asioihin.  

Koulutusohjelmaa on lauantaista sunnuntaihin, mutta paikan päälle voi saapua jo 

perjantai-iltana. Ohjelma tarkentuu myöhemmin. Täydennyskoulutuksen järjestää 

SPR:n keskustoimisto. 

Katso lisätiedot ja ilmoittautuminen: 

https://vapepa.fi/tapahtuma/valmiuskouluttajien-taydennyskoulutus/ 

Koulutuslinjat ovat ensihuolto, etsintä ja viesti. SPR:n Hämeen piiri huolehtii 

hämäläisten kouluttajien osallistumismaksuista.  

 

 

Vapepa-johtajakoulutus 
Valtakunnallinen Vapepa-johtajakurssi järjestetään SPR:n koulutuskeskuksessa 

Heinolassa 29.-31.10.2021. Kurssi alkaa perjantaina puolen päivän aikaan ja päättyy 

sunnuntaina iltapäivällä. Kurssi järjestetään kaksikielisenä suomeksi ja ruotsiksi. 

Pääsyvaatimukset: 

Hakijan edellytetään tuntevan hyvin sekä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun että 

pelastustoimintaan osallistuvien viranomaisten toimintaa. Hakijan tulee olla 

https://forms.office.com/r/AvRWhaUdKd
https://suomenkylat.fi/kylaturvallisuus-2025/
https://vapepa.fi/tapahtuma/valmiuskouluttajien-webinaari-2/
https://vapepa.fi/tapahtuma/vapepa-johtajien-webinaari-4/
https://vapepa.fi/tapahtuma/valmiuskouluttajien-webinaari-4/
https://vapepa.fi/tapahtuma/vapepa-johtajien-webinaari-5/
https://vapepa.fi/tapahtuma/valmiuskouluttajien-taydennyskoulutus/
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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. 

Lisätiedot ja hakeutuminen: 

Haku päättyy 9.9. Katso lisätiedot ja hakulomake:  

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

 

Hämäläisten valmiuskouluttajien Teams-tapaamiset elokuussa (24.8. ja 26.8.) 
 
Hämeen alueella toimiville valmiuskouluttajille järjestään viime syksyn tapaan kaksi 
samansisältöistä arki-illan tapaamista.  

 Ti 24.8. on erityisesti suunnattu Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen alueen kouluttajille 
ja to 26.8. Pirkanmaan alueen kouluttajille.  Voit osallistua sinulle parhaiten sopivaan 
iltaan. 
 
Ilmoittaudu pe 20.8. mennessä: https://www.lyyti.in/VAK_tapaaminen_HAME 
 
Illan aikana vaihdetaan kokemuksia koulutuksista ja pohditaan mm. yhdessä 
mahdollisen muutosesityksen tekemistä valtakunnallisiin kurssiohjelmiin.  

 
Vapepa maakuntatoimikunta 20.10. 

Toimikuntien, kouluttajien ja järjestöjen maakunnallisten edustajien yhteinen 
keskustelufoorumi (maakuntatoimikunta) pidetään ke 20.10.2021 klo 17:30 alkaen. 
 
Aiheina mm. toimikunnan pj ja vpj valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudelle sekä 
toimintasuunnitelman 2022 vahvistaminen.   

 
 

 

Vuoden 2021 Hämeen Vapepa-infot: 
 

• 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/vapepa-johtajakoulutus/
https://www.lyyti.in/VAK_tapaaminen_HAME

