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Hämeen VAPEPA-info 5-2021 (8.9.2021) 

 

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: 

• Loppukesän operaatioista  

• Yhteenveto Mapitare ja Ultracon Next testeistä  

• UUSI Vapepa ryhmänjohtajakoulutus 

 
Tulevia tapahtumia 

• Hämeen piirin etsintäaiheiset etäkoulutukset (syksy 2021) 

• Valmiuskouluttajien ja vapepa-johtajien webinaarit 

• Vapepa-peruskurssi etänä la 16.10.2021 

• Vapepa-johtajakoulutus 29.10.2021 - 31.10.2021 

• Vapepa ryhmänjohtajakoulutus kouluttajakoulutus   

• Kokonaisturvallisuusmessut pe-la 1.-2.10. Tampere 

• Etsintäkurssi Sysmä  

• Vapepa maakuntatoimikunta 20.10. 
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Ajankohtaista 

Kesän operaatioista 

 

Elokuun alun jälkeen viranomainen on pyytänyt vapaaehtoisia avukseen SPR:n 

Hämeen piirin alueella (Pirkanmaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme) seuraavasti: 

 

▪ 3.8. Pirkkala (ikäihminen, sivullinen löysi) 

▪ 4.8. Hauho (marjastaja, läysi itse pois maastosta) 

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

▪ 11.8. Lahti (tulipalo, SPR kotimaan apu) 

▪ 22.8. Lahti (marjastaja, löytyi myöhemmin elossa) 

▪ 26.8. Tampere (koululainen pyörällä, löytyi ennen Vapepan etsintää) 

▪ 2.9. Kangasala (muistisairas, löytyi Vapepan toimesta) 

▪ 4.9. Orimattila ( valmiushälytys) 

▪ 9.9. Tampere (liikenteenohjaus, eristys, ennakkoilmoitus) 

 

Mapitare ja Ultracon Next pilotit kevät 2021 

 
Osa alueemme Vapepa-toimikunnista ja hälytysryhmistä osallistui kevään 

aikana kahden sähköisen kartta- ja paikannussovelluksen testaamiseen. 

Koekäytössä olivat Mapitare ja Ultracomin sovellukset. Tarkoituksena oli 

tarkastella sovellusten käyttöä Vapepan toiminnassa. Kiitokset kaikille 

testaamiseen osallistuneille! 

 

Mapitare  35 testikäyttäjää 

- Etelä-Pirkanmaan taajamaetsintäharjoitus 20.5. 

- SPR:n Tampereen osaston päivystysoperaatio 3.6. (ei raporttia) 

- Tampereen Seudun etsintäkoirat etsintäharjoitus 25.4.  

- yksittäisiä käyttäjiä (ei raporttia) 

 

Ultracom Next  15 testikäyttäjää 

- Lounais-Pirkanmaan Vapepa-toimikunnan etsintäharjoitus 8.6.  

- yksittäisiä käyttäjiä (ei raporttia)  

Koska käytettävissä ei ollut yhtenäistä testauspohjaa, niin käyttökokemukset 

osoittautuivat hyvin hajanaisiksi. Tätä selittää ainakin osin testaajien erilaiset 

käyttötapaukset ja aiemmat käyttäjäkokemukset muista vastaavista 

sovelluksista.  

 

Yhteenveto testien havainnoista: 

1. Kunnollinen testaaminen olisi vaatinut selkeätä testaussuunnitelmaa, 

jossa olisi ollut kuvattuna asiakkaan (meidän) tahtotila. Testaaminen olisi 

ollut järjestelmällisempää dokumentaatiota vasten. Nyt saimme kerättyä 

vain yksittäisiä havaintoja. 
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2. Kaikki käyttäjät kokivat, että sovelluksista (merkistä riippumatta) olisi 

hyötyä operatiivisessa toiminnassa. 

 

3. Käyttötapaukset liittyivät lähinnä johdossa tilannekuvan ylläpitämiseen 

(toimintaryhmien sijainti) sekä toimintaryhmän oman sijainnin tarkka 

paikantamiseen maastossa.  

 

4. Toimintaryhmien sijainnin reaaliaikainen seuranta helpottaa viestintää 

johtopaikan kanssa. Myös johtopaikan näkökulmasta sovellus helpottaa 

partioiden sijainnin seurantaa, mikä puolestaan vähentää radiopuhelin- tai 

muun viestinnän tarvetta. 

 

5. Karttasovellukset todennäköisesti nopeuttavat partioiden liikkeelle 

lähtöä, jos sovellus on valmiiksi ladattuna partionjohtajien puhelimessa. 

 

6. Sovelluksen lataamisen ja käytön tulee olla yksinkertaista. Käyttöohjeissa 

oli merkittävä ero.  

 

7. Laadittu kartta alueineen olisi hyvä kyetä helposti tallentamaan johonkin 

yleiseen tiedostomuotoon (esim. PDF). Tämä parantaisi ratkaisevasti 

etsintätilanteen dokumentointia. Ainakin toisessa sovelluksessa tämä 

onnistuu. 

 

8. Sovellusta pitäisi pystyä käyttämään myös PC:ltä. Tämä helpottaa 

suunnittelua ja ylipäätänsä toimintaa johtopaikalla. Ainakin toisessa 

sovelluksessa tämä onnistuu. 

 

Miten tästä eteenpäin: 

SPR:n keskustoimisto on kokoamassa eri piirien kokemuksia. Asian 

jatkovalmistelu tapahtuu valtakunnallisesti.  

 

Vapepa ryhmänjohtajakoulutus (UUSI KOULUTUS) 

 

SPR:n keskustoimisto on valmistellut Vapepa-verkoston käyttöön Vapepa-

ryhmänjohtajakoulutuksen (16 tuntia). Kurssi ei korvaa nykyisiä järjestöjen 

omia koulutuksia.  

 

Uusi koulutus tarjoaa mahdollisuuden niille Vapepa-verkoston järjestöjen 

hälytysryhmille, joilla ei ole tarjolla vastaavaa koulutusta.  

 

Koulutuksen kohderyhmä: 

• Koulutus on tarkoitettu aktiivisille hälytysryhmä toimijoille, joilla on 

valmius ottaa vastuuta ryhmänjohtajana toimimisesta toiminta-

tilanteessa.  

• Osallistujan ei tarvitse olla nimetty ryhmänjohtaja ennen koulutusta.  



VAPEPA-INFO HÄME 

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU 

TOIMINTAA KOORDINOI SUOMEN PUNAINEN RISTI 

MATTILA TOMMI 

 

• Osallistujan tulee olla osaava hälytysryhmäläinen eli hallita oman 

toimialansa peruskurssin ja Vapepan peruskurssin sisällöt tai 

vastaavat tiedot ja taidot.  

 

Koulutuksen tavoite: 

• Koulutus valmistaa toimimaan hälytysryhmän operatiivisen 

toiminnan johtajana. 

 

Koulutuksen toteuttamisesta: 

• Opetustunnit: 16 x 45min.  

• Koulutus muodostuu yhteisestä teoriasta (8 h) ja 

toimialuekohtaisista harjoituspäivästä (8 h). 

• Kouluttajina toimivat kokeneet vapaaehtoiset kouluttajat, 

asiantuntijat ja järjestöjen henkilöstö.  

• Tänä vuonna (2021) järjestetään kouluttajakoulutus etänä ( 9.11. ja 

16.11. klo 17.30- 20.30) 

Ennakkotieto Vapepa kurssien palautejärjestelmä  

Valmiuskoulutuksista on tähän asti kerätty hyvin eritavalla palautetta. SPR:n 

keskustoimisto on valmistelemassa yhtenäistä, sähköistä palautejärjestelmää 

kouluttajien käyttöön. 

Asiaa on esitelty valmiuskouluttajien webinaarissa (7.9.) ja järjestelmää pilotoidaan 

syksyn aikana. Käyttöönotosta informoidaan kouluttajia vielä erikseen.  

 

Vapepa huomionosoituksista  
 

Toimikunnilla ja järjestöillä on mahdollisuus hakea Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 
toiminnassa ansioituneille huomionosoituksia. Syksyn 2021 käsittelyä varten 
hakemusten tulee olla palautettuna pe 15.10.2021 mennessä.   
  
Hakemisessa tulee käyttää sähköistä 
huomionhakujärjestelmää:   https://vapepa.fi/huomionosoitukset/.   
 
 Myöhemmin saapuneet hakemukset (15.10. jälkeen) käsitellään keväällä 2022.  

 

  

Paikallinen vapaaehtoinen pelastaja 2021  
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.   
  
Paikalliselle pelastajalle luovutetaan Vapepa-logolla varustettu plasmasytytin ja 
kunniakirja. Maakuntatoimikunta (20.10.2021) kirjaa toimikuntien valinnat tiedoksi. 
Toimikunnat voivat täydentää valintojaan vuoden loppuun asti.  
  

https://vapepa.fi/huomionosoitukset/
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Tulevia tapahtumia  

 

Vapepa-johtajakoulutus 29.10.2021 - 31.10.2021  

Valtakunnallinen Vapepa-johtajakurssi järjestetään 29.-31.10.2021. Katso 
pääsyvaatimukset ja hakuohjeet : 

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

Huomioi, että hakuaika on umpeutumassa. Tällä hetkellä Hämeestä ja Forssan 
suunnalta kaksi hakijaa.  

Kokonaisturvallisuusmessut pe-la 1.-2.10. Tampere 

Vapepa on mukana valtakunnallisilla messuilla. Osastolla esitellään Vapepa-verkostoa 
ja parin mukana olevan järjestön toimintaa osana verostoa (SLPS, Sukeltajaliitto ja 
SPR). Piiristä (Tommilta) voi kysellä pääsylippuja messuille. 

Ennakkotieto etsintäkurssi Sysmä (ajankohta avoin) 
Päijät-Hämeessä Sysmässä on syksyn aikana etsintäkurssi. Seuraa vapepa.fi  
tapahtumakalenteria. 

 
Vapepan maakuntatoimikunnan kokous ke 20.10. klo 18:00  
  

Kokous on SPR:n Hämeen piirin alueen (Kanta-Häme, Pirkanmaa, Päijät-
Häme) vapepa-toimikuntien, kouluttajien ja järjestöjen asettamien piiritason 
edustajien yhteistyöfoorumi.  
  
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Hämeen maakuntatoimikunnan kokous pidetään ke 
20.10.2020 klo 18:00 pääosin etäyhteyksillä 
 
Ilmoittautumisen (pe 15.10. mennessä):  
 

https://www.lyyti.in/Vapepa-maakuntatoimikunta-HAME-20211020 
 
 

Tässä kokouksen linkki Vapepa HÄME maakuntatoimikunta ke 20.10.2021 klo 18.00  
  
 

Kokous alkaa klo 18:00. Aiheina mm:  
 

• Vuoden 2022 (Pirkanmaa, Päijät-Häme, Kanta-Häme) 
toimintasuunnitelman vahvistaminen  
• Huomionosoitusten vahvistaminen (hakemukset 15.10. mennessä 
https://vapepa.fi/huomionosoitukset/. 

• Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta kahdeksi vuodeksi 
• Esitys maakunnallisesta vapaaehtoisesta pelastajasta 
• MPK:n koulutusyhteistyöryhmien terveiset  

https://vapepa.fi/tapahtuma/vapepa-johtajakoulutus/
https://www.lyyti.in/Vapepa-maakuntatoimikunta-HAME-20211020
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmZmNDQzZjUtYjBiMC00ZTUyLTkxZjMtNmRmYTkxYzI5OTIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228dc51ca0-bd55-4dff-8ba7-86b481660778%22%2c%22Oid%22%3a%22c1a84cbb-834f-4319-8641-3477d95c0ceb%22%7d
https://vapepa.fi/huomionosoitukset/
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Kokouskutsu ja taustamateriaali toimitetaan Vapepa extranettiin ja ilmoittautuneille 
ennen kokousta.  

 

Hämeen piirin etsintäaiheiset etäkoulutukset (syksy 2021) 

 

Jälkipurku etsintätehtävissä to 7.10 klo 18:00-19:30 etäkoulutus 

SPR:n Hämeen piirin järjestämä koulutusilta on suunnattu Vapepa-

järjestöverkoston toimijoille. Kouluttajana toimii valmiuskouluttaja Mari 

Rantio. Koulutus järjestetään yhteistyössä opintokeskus Siviksen kanssa. 

Illan aikana tutustutaan jälkipurkuun (defusing) sekä kuullaan erilaisia tapoja 

järjestäjää jälkipurku etsintätehtävien jälkeen. 

Ilmoittautuminen ti 5.10. mennessä:  

https://www.lyyti.in/Jalkipurku_etsintatehtavissa_7792.  

Ilmoittautuneille lähetetään Teams-linkki edellisenä päivänä. Muista 

tarkistaa myös roskapostilaatikko. 

Etsinnän johtopaikan toiminta ti 19.10. klo 18:00-19:30 

SPR:n Hämeen piirin järjestämä koulutusilta on suunnattu Vapepa-

järjestöverkoston toimijoille. Kouluttajana toimii valmiuskouluttaja Juhani 

Salonsaari. Koulutus järjestetään yhteistyössä opintokeskus Siviksen kanssa.  

Illan aikana tutustutaan yleisellä tasolla etsinnän johtopaikan organisointiin 

ja toiminnallisuuksiin. Ilta antaa hyvän yleiskuvan johtopaikan toiminnasta 

myös rivietsijöille.  

Ilmoittautuminen pe 15.10. mennessä:  

https://www.lyyti.in/Etsinnan_johtopaikan_toiminta_6428.  

Ilmoittautuneille lähetetään Teams-linkki edellisenä päivänä. Muista 

tarkistaa myös roskapostilaatikko. 

”Mitä jos jotain yllättävää tapahtuu operaatiossa ? - Olemmeko valmiita?" ti 30.11. 

klo 18:00-19:30 

SPR:n Hämeen piirin järjestämä koulutusilta on suunnattu Vapepa-

järjestöverkoston toimijoille. Kouluttajana toimii valmiuskouluttaja Mari 

Rantio. Koulutus järjestetään yhteistyössä opintokeskus Siviksen kanssa.  

Illan aikana käydään läpi SPR:n vapaaehtoisille suunnattu 

turvallisuuskoulutuspaketti. Pakettia on muokattu Vapepan 

toimintaympäristöön. Tarkoitus on muistuttaa turvallisesta toimintavasta ja 

varautumisen merkityksestä. 

Ilmoittautuminen pe 26.11. mennessä:  

https://www.lyyti.in/Mita_jos_jotain_yllattavaa_tapahtuu_operaatiossa___Olemmeko_valmiita_6328.  

https://www.lyyti.in/Jalkipurku_etsintatehtavissa_7792
https://www.lyyti.in/Etsinnan_johtopaikan_toiminta_6428
https://www.lyyti.in/Mita_jos_jotain_yllattavaa_tapahtuu_operaatiossa___Olemmeko_valmiita_6328
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Ilmoittautuneille lähetetään Teams-linkki edellisenä päivänä. Muista 

tarkistaa myös roskapostilaatikko. 

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: 

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 

 

Vapepa-peruskurssi etänä la 16.10.2021 

SPR:n Hämeen piiri järjestää Vapaaehtoisen pelastuspalvelun peruskurssin 

etäkoulutuksena 16.10.2021 kello 9:30-14:00. Kurssilla pääset tutustumaan Vapepa-

järjestöverkoston toimintaan. Kurssin kouluttajina ovat Juhani Salonsaari ja Tero 

Ahtee.  

Neljä tuntia kestävällä kurssilla tulevat tutuiksi: 

• Vapepan historia ja toiminta 

• Vapepan hälytysryhmät ja hälyttäminen 

• Vapaaehtoisten rooli viranomaisten tukena. 

Ilmoittaudu mukaan 13.10.2021 mennessä:  https://www.lyyti.fi/reg/Vapepa_peruskurssi_HAME_16102021 

Ilmoittautuneille lähetetään pari päivää ennen kurssia linkki ja ennakkomateriaali.  

Vapepa-ryhmänjohtajakoulutuksen perehdytys valmiuskouluttajille  

Valmiuskouluttajille järjestetään etänä koulutukseen liittyvä kouluttajakoulutus (kaksi 
iltaa) 9.11. ja 16.11. klo 17.30-20.30. Mukaan otetaan 25 osallistujaa eri puolilta 
Suomea. 
 
Kouluttajakoulutukseen haku tulee auki lähiviikkoina. Haku kestää 14.10. asti. Seuraa 
vapepa.fi tapahtumakalenteria.  
 

 

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. 

https://vapepa.fi/tapahtuma/vapepa-johtajien-webinaari-4/
https://vapepa.fi/tapahtuma/valmiuskouluttajien-webinaari-4/
https://vapepa.fi/tapahtuma/vapepa-johtajien-webinaari-5/
https://www.lyyti.fi/reg/Vapepa_peruskurssi_HAME_16102021
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Katso lisätiedot ja ilmoittautuminen: 

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

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

hämäläisten kouluttajien osallistumismaksuista.  

 
 
 

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/valmiuskouluttajien-taydennyskoulutus/

