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Hämeen VAPEPA-info 6-2020 (14.12.2020) 

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: 

• Korona ja vapaaehtoistoiminnan suositukset 

• Toimintatilastot 2020  (liite) 

• Vapepan valtakunnallinen koulutustoimintaohje (liite) 

• Valmiusavaus la 30.1.2021 

• Terveisiä Vapepa maakuntatoimikunnan kokouksesta la 10.10.2020 

• SPR:n valtakunnalliset kouluttajapäivät videolla 22.-23.1.2021 (liite) 

• Resurssikouluttajakoulutus su 24.1. 2021 

• Paikalliset vapaaehtoisen pelastajat 2020 

• Maakunnallinen pelastaja 2020 

• SPR:n keskustoimistoon ensihuollon suunnittelija Mira Miettinen 

• SPR:n keskustoimistoon ensihuollon suunnittelija Mira Miettinen 

• Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Extranet 

• OHTO-kummien tapaaminen  etänä 9.1.2021 klo 10-14 

• Ennakkotieto: Wellamo öljyntorjuntaharjoitus Naantali 7.-8.5.2021 

• Tulevia koulutuksia 

• Maastojohtajakoulutus 

• Vuoden 2021 Vapepa-INFOkirjeiden aikataulu 

 

Korona ja vapaaehtoistoiminnan suositukset 
 

Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueella viranomaiset suosittelevat 

välttämään kaikkia fyysisiä kokoontumisia (tilanne 11.12.2020). Näin ollen 

kasvotusten tapahtuvia Vapepa järjestöverkoston  tapaamisia ei myöskään suositella 

järjestettävän. 

 

Avustustehtävät hoidetaan terveysturvallisuusohjeita noudattaen. Katso tarkemmin  

Suomen Punaisen Ristin antamia suosituksia:  

https://extranet.vapepa.fi/ryhmat/hame/dokumentit/
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https://rednet.punainenristi.fi/node/59759 

 

 

Toimintatilastot 2020 Huom sihteerit! 

Viime vuosien tapaan Vapepa-toimikuntien toimintatietoja kerätään excel-taulukolla 

(liitteenä). Toivon, että sihteeri/puheenjohtaja kokoaa tiedot ja toimittaa piiriin 

Tommille tammikuun puoliväliin mennessä. 

 

Jos taulukko tuntuu hankalalta, niin voitte toimittaa vastaavat tiedot (tapahtuma, 

ajankohta, osallistujamäärä) myös muussa muodossa. 

 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koulutustoimintaohje 17.9. 2020 

Vapepan keskustoimikunta on syksyllä vahvistanut Vapepan koulutustoimintaohjeen 

(liite). Siitä löytyy mukavasti nykyisten valtakunnallisten kurssiohjelmien mukaiset 

sisällöt, tavoitteet ja tuntimäärät. 

 

Huomioitavaa on, että kaikkien kurssin järjestämiseen/toteuttamiseen ei ole vielä joka 

puolella valmiuksia.  

 

Valmiusavaus la 30.1.2020 Hämeenlinnan Hauholla, Lautsian kartano 
Valmiusavauksen kohderyhmänä on toimikuntien puheenjohtajat, sihteerit, 

valmiuskouluttajat, Vapepa-johtajat ja järjestöjen maakunnalliset yhteyshenkilöt. 

Tilaisuus on maksuton.  

 

Ohjelmassa on mm: 

-  Toimikuntien kuulumiset 2020 ja suunnitelmat 2021 

-  Toimikunnan yhteinen varautuminen (malli Rihimäki) 

-  Laajamittainen öljyvahinko ja Vapepan rooli tukitoimissa 

- Tapauskuvauksia vuoden 2020 operaatioista ”Mitä tehtiin ja opittiin” 

- Operaatioensiapu 

- SPR:n evakuointiyksikön käyttö Vapepan koulutuksissa ja 

harjoituksissa 

 
Korona rajoitusten vuoksi valmiusavaus voidaan joutua järjestämään etäyhteyksillä. 

Tarkempi ohjelma ja toteutustapa lähetetään ilmoittautuneille tammikuun 

puolivälissä. 

 

Ilmoittautuminen 15.1.: https://www.lyyti.in/Vapepa-valmiusavaus-2021-HAME 

 

Vapepan maakuntatoimikunnan kokous la 10.10.2020 
 

Kokous on SPR:n Hämeen piirin alueen (Kanta-Häme, Pirkanmaa, Päijät-Häme) 
vapepa-toimikuntien, kouluttajien ja järjestöjen asettamien edustajien 
yhteistyöfoorumi. 
 

https://rednet.punainenristi.fi/node/59759
https://www.lyyti.in/Vapepa-valmiusavaus-2021-HAME
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Kokouksen alussa oli kaksi alustusta: 
 

• SPR:n keskustoimistosta Vapepan koordinaattori Arsi Veikkolainen 
kertoi Vapepan uudesta toimintalinjauksesta 2030 
 
• Kouvolan pelastuskoirat ry puheenjohtaja Tiia Tiainen kertoi 
pelastuskoirien ja Heinolan järvipelastajien yhteistyöstä  

  
Varsinaisessa kokouksessa mm: 
  

• Vahvistettiin vuoden 2021 (Pirkanmaa, Päijät-Häme, Kanta-Häme) 
toimintasuunnitelman  
• Sovittiin Vapepa koulutus- ja harjoituspäivän järjestämisestä (4.9 
2021)  
• Todettiin haetut vapepan huomionosoitukset 
 
Kevään 2021 Vapepa maakuntatoimikunnan kokous järjestetään ke 
24.3.2021. 
 

SPR:n valtakunnalliset kouluttajapäivät videolla 22.-23.1.2021 

SPR:n kouluttajien valtakunnallisten opintopäivien ohjelma on liitteenä. 
Valmiuskouluttajille ei ole koulutuspäivillä omaa linjaa, mutta 
ohjelmassa on paljon myös valmiuskouluttajan toimintaa tukevaa 
ohjelmaa (la 23.1.). Valmiuskouluttajat ovat tervetulleita SPR:n 
valtakunnallisille kouluttajapäiville. 
 
Osallistuminen päiviin on maksutonta  Ennakkoilmoittautumislinkki 
kouluttajapäiville: TÄSSÄ (ilmoittautuneet saavat erillislinkit 
webinaareihin Loppiaisen jälkeen) 
 

Resurssikouluttajakoulutus su 24.1. 2021 
Kouluttajapäivien yhteydessä (sunnuntaina 24.1) järjestetään SPR:n 
resurssikouluttajakoulutus (videolla). 
 
Resurssikouluttaja on oman linjan kokenut ja vahva kouluttaja. 
Resurssikouluttaja voi toimia valtakunnallisilla kursseilla kouluttajana 
sekä piirin apuna mm. uusien kouluttajien opetusnäytteiden 
vastanottajina ja uusien kouluttajien tukijoina.  
 
Jos olet kiinnostunut resurssikouluttajakoulutuksesta, niin ota yhteyttä 
piiriin Tommiin. 

 

Paikalliset vapaaehtoiset pelastajat 2020 
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.  
 
Toimikunnat ovat ilmoittaneet vuoden 2020 valinnoista: 

https://www.lyyti.fi/reg/kouluttajapaivat21
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Etelä-Pirkanmaa Marko Mäkipää 
Forssa  Leena Koivunen 
Hämeenlinna 
Luoteis-Pirkanmaa 
Mänttä-Vilppula 
Orivesi 
Päijät-Häme 
Riihimäki 
Tampere 
Virrat  Jari Rikkinen 

 
Lähetän huomionosoitukset tammikuun aina toimikunnan 
puheenjohtajille edelleen luovutettaviksi. 

 

Maakunnallinen pelastaja 2020 
Vapepan keskustoimikunta on vahvistanut Hämeen maakunnalliseksi pelastajaksi  
Nokialta Jouko Lehtisalon. 
 
Jouko on ollut Vapaaehtoisen toiminnassa mukana jo 80-luvulta lähtien. Jouko on 
Hämeessä erityisen tunnettu Autoliiton tiepalvelumiehenä, viestikouluttajana, 
Vapepa-johtajana ja etenkin viime vuosina Jouko on usein nähty erilaisissa 
operaatioissa ja harjoituksissa huoltoryhmän vetäjänä.  
 
Isot onnittelut Joukolle! 

 
SPR:n keskustoimistoon ensihuollon suunnittelija Mira Miettinen 

SPR:n keskustoimistossa aloitti ensihuollon suunnittelijan sijaisena joulukuun 
alussa Mira Miettinen. Mira on tuttu Kanta-Hämeen sosiaali- ja 
kriisipäivystyksestä, josta Mira on vajaan vuoden virkavapaalla. 
 
Miralle tervetuloa vapaaehtoisten maailmaan mukaan. Toivottavasti saamme 
Miran alkuvuonna johonkin tilaisuuteemme mukaan. 

 
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Extranet 

Vapepa-järjestöverkoston toimijoiden extranet on ollut käytössä pari vuotta. 
Hämeestä extranetin käyttäjiä on liki 250. Hieno juttu! 
 
Pääset kirjautumaan Extranettiin osoitteessa: https://extranet.vapepa.fi/. Käytä 
sisäänkirjautumiseesi OHTO-tunnuksiasi. 
 
Extranetistä löytyy mm. valtakunnalliset ohjeet ja lomakkeet, kokousmuistioita sekä 
esimerkiksi valmiuskouluttajille ja Vapepa-johtajille syksyllä järjestettyjen webinaarien 
tallenteet.  
 

OHTO-kummien tapaaminen  etänä 9.1.2021 klo 10-14 
 

SPR:n keskustoimisto lähettää kutsun suoraan OHTO-kummeille.  

https://extranet.vapepa.fi/
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Tapaamisen esityslistalla mm: 
 

• GDPR ja tietosuoja 

• Raportointi 

• Käyttäjäohjeistukset eri kohderyhmille 
o Vapepa-johtaja 
o valmiuspäivystäjä 
o ryhmänjohtaja 
o hälytysryhmäläinen 

• Tulevat ja toivottavat kehityskohteet 
 

Ennakkotieto: Wellamo öljyntorjuntaharjoitus Naantali 7.-8.5.2021 
 

Varsinais-Suomessa järjestetään toukokuussa öljyntorjunnan yhteistoimintaharjoitus. 
Öljyn keräämisen lisäksi harjoitellaan monia muita toimintoja: ilmoittautuminen, 
liikenteen ohjaus, johtaminen, viestitoiminta, operaatioensiapu, muonitus jne. 
 
Tämä on mainio tapa viettää kaunis kevätpäivä merellisessä ympäristössä. Lisätietoja 
tehtävistä, aikataulusta ja kuljetuksista kevään aikana. 
 

Tulevia tapahtumia 
 

Ensihuollon jatkokurssi 16.-17.4. Tampere  
Ensihuollon jatkokurssilla perehdytään organisoituun ensihuollon 
vapaaehtoistoimintaan harjoitusten kautta. Koulutus on suunnattu Vapaaehtoisen 
pelastuspalvelun jäsenjärjestöjen hälytysryhmätoiminnassa mukana oleville.  
 
Koulutus toteutetaan perjantai ilta + lauantai päivä muodossa. Kurssin hinta on 20€, 
joka sisältää koulutuksen, kahvit ja lounaan. 
  
Tiedustelut Leila Ahonen p. 040 135 8717 leila.ahonen@redcross.fi. 
Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/Ensihuollon_jatkokurssi_16_17042021 

 
Purkukoulutukset  

 
Auttaminen onnettomuus- ja kriisitilanteissa on henkisesti ja psyykkisesti 
kuormittavaa. Sinulla saattaa ilmetä samanlaisia reaktioita ja tunteita kuin 
autettavilla. Purkukeskustelu eli defusing on tarkoitettu tehtäväksi pienryhmille ja 
yhdessä työskenteleville ihmisille tunteita herättävän kokemuksen jälkeen. 
 
Koulutukset on suunnattu hälytysryhmien vetäjille ja muille purkutoiminnasta 
kiinnostuneille. Illat ovat samansisältöisiä. Ilmoittautumislinkit alla. Tiedustelut Leila 
Ahonen p. 040 135 8717 leila.ahonen@redcross.fi  
 
Ke 27.1. klo 18.00-20.30 Nokialla, SPR Nokian osaston tila, Pirkkalaistori 1 
https://www.lyyti.in/Purkukoulutus_Nokia_27012021 
 

https://www.lyyti.in/Ensihuollon_jatkokurssi_16_17042021
https://www.lyyti.in/Purkukoulutus_Nokia_27012021
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Ti 23.2. klo 18.00-20.30 Lahdessa, SPR:n Lahden alueen osasto, Vapaudenkatu 8 
https://www.lyyti.in/Purkukoulutus_Lahti_23022021 
 
To 18.3. klo 18.00-20.30 Forssassa, paikka vielä avoinna 
https://www.lyyti.in/Purkukoulutus_Forssa_18032021 
 

 

Vapepa-toimintapäivä la 4.9.2020 
Hämeen alueen eri järjestöjen hälytysryhmille tarkoitettu yhteinen koulutus- ja 
harjoituspäivä järjestetään la 4.9.2020.  Tarkemmat tiedot valmistuvat ennen kesää.  

 
Maastojohtajakoulutus 

 
SPR:n Hämeen piiri järjestää 2021 aikana maastojohtajakurssin. Kurssin ajankohta ja 
ohjelma tarkentuvat kevään aikana. 
 
Maastojohtajakurssilla saa valmiuksia toimia etsinnöissä ryhmien ja joukkueiden 
johtajina. 
 
 

Vuoden 2021 Hämeen Vapepa-infot: 
 

 

• Vapepa-kirje 1-2021 (15.12021) 

• Vapepa-kirje 2-2021 (19.3.2021) 

• Vapepa-kirje 3-2021 (22.5.2021) 

• 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://www.lyyti.in/Purkukoulutus_Lahti_23022021
https://www.lyyti.in/Purkukoulutus_Forssa_18032021

