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Hämeen VAPEPA-info 5-2019 (8.10.2019) 

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: 

• Huomionosoituksista 

• Paikallinen pelastaja  

• Vapepa-maakuntatoimikunta ke 30.10.2019 Tampere  

• Hälytystehtävistä 2019 

• Taulukko toimintatietojen 2019 keräämiseksi (liite) 

• SPR:n kouluttajien yhteinen ilta (myös valmiuskouluttajat) 

• Vapepa-lomakkeista 

• Valtakunnallinen vapepa-foorumi la-su 23.-24.11.2019 Tampere 

• Yhteistoiminta pelastuskoirien kanssa 

• Vapepa magneettimerkit 

• Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa (liite) 

• Tulevia koulutuksia 

 

Huomionosoituksista 
 

Vapepan huomionosoituksista on valtakunnallinen ohje vuodelta 2017 
(Tutustu tästä vapepan huomionosoituksiin ja hakuohjeisiin). 
  

Toivon, että tänä syksynä haettavat huomionosoitukset olisi haettu sähköisen 

järjestelmän kautta viimeistään pe 25.10. mennessä. Näin ehdin tehdä 
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hakemuksista koosteen maakuntatoimikunnan käsittelyä varten.  Jos 

hakemukset tulevat myöhemmin, niin ne käsitellään tarvittaessa ensi kevään 

aikana. 

Huomionosoituksia haetaan sähköisellä lomakkeella. Sähköinen lomake 
vaatii kaikkien kenttien täyttämistä pyydetyssä muodossa, jotta 
lähettäminen on mahdollista. Kentän oikea täyttäminen ilmenee reunan 
värin vaihtumista punaisesta keltaiseksi. Vain oikein täytetty on mahdollista 
lähettää. 
 
Hakijan on lomakkeen lähettämisen lisäksi tulostettava itselleen sähköinen tai 
paperinen kappale paikallistoimikunnan käsittelyä varten. 
 
Etelä-Pirkanmaan ja Virtain toimikunnat ovat jo lähettäneet hakemuksensa. Ne 
tulevat käsittelyyn maakuntatoimikunnan kokouksessa ke 30.10.2019. Toivon 
mukaan myös muut toimikunnat hakevat huomionosoituksia.  
 

Paikallinen pelastaja 2019 
Toimikunta voi valita keskuudestaan vuoden paikallisen pelastajan, joka on 
kuluneen vuoden aikana edesauttanut alueen järjestöjen välistä yhteistyötä tai 
muutoin omalla toiminnallaan ollut esimerkillinen vapaaehtoinen toimija.  
 
Paikallinen pelasta saa kunniakirjan ja vapepa-logolla varustettu plasmasytytin.  
 

Hälytystehtävistä 2019 
Tehtäviä on ollut vähemmän kuin aiempina vuosina. Huhuista huolimatta 
Poliisihallituksen sopimukseen vapaaehtoisten käyttämisestä ei ole tullut 
mitään muutoksia. Toisaalta nyt onkin hyvä aika järjestää koulutuksia ja 
harjoituksia, jotta toimintakyky säilyy ja myös uudet toimijat saavat 
kokemusta. 
 

 
 
Lisäksi on yksittäisten järjestöjen hälytys-/palvelutehtäviä (esim. SPR:n 
kotimaan apu), joita ei ole taulukossa.  

OHTO 1249 etsintä Tampere 14

OHTO 1237 evakuointi Riihimäki 7

OHTO 1296 etsintä Forssa 34

OHTO 1396 etsintä Kihniö 27

OHTO 1467 vesistö Kihniö 6

OHTO 1420 muonitus Tampere 8

OHTO 1415 etsintä Pälkäne 48

OHTO 1470 etsintä Kalkkinen 25

OHTO 1475 etsintä Lahti 26

OHTO 1480 etsintä Kärkölä 61

OHTO 1497 evakuointi Tampere 9

OHTO 1506 etsintä Tampere 53

OHTO 1520 etsintä Ylöjärvi 45
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Vapepa-maakuntatoimikunta ke 30.10.2019 Tampere 
 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun maakuntatoimikunta Pirkanmaan, Kanta-
Hämeen ja Päijät-Hämeen alueen vapepa-toimikuntien sekä vapepa-järjestöjen 
nimeämien piiriorganisaation edustajien yhteistyöfoorumi.  
Maakuntatoimikunnan kokoukseen kutsutaan myös viranomaisten edustajat ja 
valmiuskouluttajat. 
 
Kokous pidetään ke 30.10. 2019 klo 18:00- Tampereella SPR:n Hämeen piirin 
koulutustiloissa (Rongankatu 11, katutaso). 
 
Kokouksessa on esillä mm: 

- huomionosoitusten käsittely 
- 2020 toimintasuunnitelma 
- MPK koulutusyhteistyöryhmät 

 
Kokouskutsu lähetetään lähipäivinä. 
  

Vapepa-lomakkeista 
Vapepa-lomakkeita on päivitetty ja lomakkeet löytyvät Vapepan extranetistä: 
https://extranet.vapepa.fi/ryhmat/vapepan-aineistopankki/dokumentit/. 
 
Ryhmän ilmoittautumiskortista on tulossa painettu, kaksipuoleinen 
lomakenippu.  
 

Valtakunnallinen vapepa-foorumi la-su 23.-24.11.2019 Tampere 
Joka toinen vuosi järjestettävä valtakunnallinen vapepa-foorumi järjestetään 
la-su  23.-24.11. Ohjelma on vielä valmistelussa. Foorumi järjestetään  
Tampereella. 

 
Taulukko toimintatietojen 2019 keräämiseksi (liite) 

Toimikuntien järjestämät tapahtumat ovat yksi merkittävä osa vapaaehtoisen 
pelastuspalvelun vaikuttavuuden arviointia.  
 
Tilastoinnissa meitä kiinnostavat toimikunnan kokoukset, erilaiset 
koulutustapahtumat ja esittelyt.  Itse asiassa siis kaikki mitä paikallisesti 
tehdään Vapepan merkeissä. 
  
Liitteenä toimikuntien sihteereille lomakepohja, jolla kerätään tammikuussa 
vuoden 2019 toimikunnan toimintatietoja.  
 
 

Yhteistoiminta pelastuskoirien kanssa 
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Monella alueella vapepa-toimikunnassa on mukana aktiivisia ja osaavia 
koiraharrastajia. Erinomaista! 
 
Tampereelta valmiuskouluttaja Jaana Haarni on tarjoutunut tarvittaessa 
lähtemään maakuntaan esittelemään etsintätilanteessa tapahtuvaa 
yhteistyötä koiratoiminnan ja muun etsijäorganisaation välillä. 
 
Tämä voisi olla vaikka aihe toimikunnan kk-kokouksen yhteyteen. Asiasta 
kiinnostuneet voivat olla suoraan yhteydessä Jaanaan 
(jaana.haarni@gmail.com). 
 

 
SPR:n kouluttajien yhteinen ilta (myös valmiuskouluttajat) 

Kaikille piirin kouluttajille tarkoitettu kouluttajailta on keskiviikkona 30.10. klo 
17.30-19.30 Tampurissa (SPR Tampereen osasto, Otavalankatu 12). 
Valitettavasti tilaisuus on päällekkäin maakuntatoimikunnan kanssa.  
 
Illassa etsitään yhdessä vastauksia kysymyksiin Millainen minä olen 
kouluttajana? Mitkä ovat minun vahvuuteni? Missä tilanteissa koen 
riittämättömyyttä? Kouluttajana toimii draamakasvattaja Leila Ahonen.  
 
Ilmoittautuminen on nyt auki ja tapahtuman info löytyy 
https://rednet.punainenristi.fi/node/56925. 
 
 

Vapepa magneettimerkit 
Toimikunnat voivat tilata piiristä magneettisia Vapepa-merkkejä (a’ 8 euroa). 
Laatan koko on 21 cm x 30 cm. Kulut voidaan hoitaa etsintäkorvauksista. 
Toimikunta huolehtii merkkien jakamisesta tarvittaville henkilöille. 

 

 
 
 
 
Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa (liite) 
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mailto:jaana.haarni@gmail.com
https://rednet.punainenristi.fi/node/56925
https://rednet.punainenristi.fi/node/56925


VAPEPA-INFO HÄME 

VAPAAEHTONEN PELASTUSPALVELU 

TOIMINTAA KOORDINOI SUOMEN PUNAINEN RISTI 

MATTILA TOMMI 

 

Liitteenä on OIL SPILL -hankkeen syksyn tapahtumat, joihin ilmoittautuminen 
on parhaillaan käynnissä. Ilmoittautuminen onnistuu suoraan liitteen linkeistä. 
 

• Valtakunnallinen öljyntorjunnan joukkueenjohtajakoulutus, la 19.10. 
Naantali 

• Öljyntorjunnan karttaharjoitus johtopaikkatoimijoille, la 9.11. Turku 

• Öljyntorjunnan joukkueenjohtajakoulutus, la 16.11. Oulu 
 

Joukkueenjohtajakoulutukset löytyvät myös Vapepan nettisivujen 
koulutuskalenterista ja niihin voi osallistua tulla mistäpäin Suomea vain. 
 
Toivon, että jaatte tietoa em. koulutuksista omille sidosryhmillenne. 
 
 

Tulevia koulutuksia: 
• Hätä ea la 13.10. Akaa 
• Etsintäkurssi Tampere la 19.10.2019 
• Etsintäkurssi Hämeenlinna, Hauho la 19.10.2019 
• Pimeäetsintäharjoitus la 31.10. Akaa 
• Viestikurssi Hämeenlinna, Hauho la 30.11. 
• Henkisen tuen jatkokurssi la 16.11. Tampere 
 
 

Seuraavat Hämeen Vapepa-infot 
• pe 13.12.2019 
 

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

 
 
 

Liitteet:    

• Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa syksy 2019 

• Taulukko toimintatietojen 2019 keräämiseksi 


