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Hämeen VAPEPA-info 7-2021 (16.12.2021) 

 

Infon tarkoitus on välittää ajankohtaista tietoa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 

toiminnasta Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueella. 

Info lähetetään toimikuntien puheenjohtajille, sihteereille ja valmiuskouluttajille. 

Jakelussa on myös viranomaisten yhteyshenkilöt sekä järjestöjen nimeämät 

maakunnalliset Vapepa-yhteyshenkilöt. Infoa saa jakaa edelleen.   

Pistäkää paluupostia, jos vastaanottaja on virheellinen tai haluat poistua jakelulistalta. 

Kiitos 

 

Tässä kirjeessä mm: 

Ajankohtaista: 

• Loppuvuoden operaatioista  

• Vuoden 2021 raportoinnista (sihteerit TÄRKEÄ) 

• SPR:n ensihuollon asiantuntijan sijaisuus 

• SPR:n valtakunnallinen valmiusharjoitus: ”SUOJA” pe-la 6.-7.5.2022 

 

Menneet tapahtumat 

• Etsintäkurssi Turenki 

• Syksyn Vapepa-webinaarit (Häme) 

• KVAK-harjoitus Riihimäki 26.-27.11.2021 
  

Tulevia tapahtumia 

• Vapepa-peruskurssi Orimattila ma 24.1.2022  

• Vapepa-peruskurssi Orimattila ke 2.2.2022 

• Vapepa Hämeen valmiusavaus la 29.1.2022 Lammi  

• Innostu verkkokouluttamisesta – webinaari 2.2. 

• Henkisen tuen webinaarit (valtakunnalliset) kevät 2022 
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Ajankohtaista 

Loppukesän operaatioista 

Marraskuun alun jälkeen viranomainen on pyytänyt vapaaehtoisia avukseen SPR:n 

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

 

21.11. Lahti   ensihuolto, (sopimuksellinen toiminta) 

24.11. Nokia  etsintä 

25.11. Orimattila  etsintä 

29.11. Tampere etsintä (valmius) 

2.12. Mänttä-Vilppula etsintä 

3.12. Hartola  etsintä 

14.12. Riihimäki (tulipalo, henkinen tuki) 

 

Vuoden 2021 raportoinnista (toimikuntien sihteerit, TÄRKEÄ) 

Vuoden 2021 Vapepa-toimikuntien toimintatietoja on kerätty koko vuoden ajan 

sähköisellä Lyyti-kyselyllä.  Pääset lisäämään tapahtumia tästä linkistä:  

https://www.lyyti.in/Raportointilomake_2327 

Kiitokset Forssan ja Etelä-Pirkanmaan toimikunnille, jotka ovat vuoden aikana 

ansiokkaasti täyttäneet tapahtumatietoja. Muut toimikunnat joutuvat pääosin nyt 

kokoamaan tiedot ja viemään ne tietokantaan.  

Kyse on siis toimikunnan järjestämistä tapahtumista (kokoukset, harjoitukset, 

esittelyt). Kurssien ja hälytystehtävien tiedot saadaan kerättyä muuta kautta.  

Toivon, että kaikki toimikunnan ovat päivittäneet tapahtumansa vuoden vaihteeseen 

mennessä. Saan tarvittaessa yhteenvetoja kannasta, joten ottakaa tarvittaessa 

yhteyttä.  

 

SPR:n ensihuollon asiantuntijan sijaisuus 

SPR:n Hämeen piirissä aloittaa tammikuussa SPR:n ensihuollon asiantuntijan sijaisena 

Mari Rantio. Sijaisuus kestää syksyyn. Marille tervetuloa ensihuollon ja henkisen tuen 

pariin.  

 

SPR:n valtakunnallinen valmiusharjoitus: ”SUOJA” pe-la 6.-7.5.2022 

Suomen Punainen Risti järjestää joka kolmas vuosi valtakunnallisen 

valmiusharjoituksen. Ensi vuonna varsinaiset harjoituspäivät ajoittuvat pe-la 6.-

7.5.2022. Kevään aikana on valmistautumiseen liittyviä sekä valtakunnallisia että 

alueellisia tilaisuuksia. 

 

Harjoituksen teema on vapaaehtoisten toiminta evakuoinnissa, joka mahdollistaa 

laaja-alaisen harjoittelun. Kevään INFO-kirjeissä lisätietoja.  

https://www.lyyti.in/Raportointilomake_2327
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Menneitä tapahtumia 

 
Etsintäkurssi Turenki 24.10. 

Valmiuskouluttaja Martti Kutilaisen johdolla Turengissa koulutettiin parikymmentä 

uutta etsijää. Kiitokset järjestelyistä Martille ja apukouluttajille. Isot kiitokset myös 

Seijalle kumppaneineen huollosta.  

 

KVAK-harjoitus Riihimäki 26.-27.11.2021 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) järjesti marraskuun lopulla yhteistyössä 

Riihimäen kaupungin, viranomaisten ja Riihimäen alueen vapaaehtoisjärjestöjen 

kanssa KVAK-harjoituksen (kunnallinen valmiuskeskus). 

 

Harjoituksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa kunnallisen valmiuskeskuksen 

perustamiseen ja toimintojen käynnistämiseen liittyvistä asioista. Harjoituksessa 

harjoiteltiin viranomaisen ja kolmannen sektorin toimijoiden ja yhteisöjen 

yhteistoimintaa ja tehtäväjakoa.  

 

Harjoitukseen osallistui noin sata henkilöä. Kolmannen sektorin toimintaa 

viranomaisten tukena koordinoi Vapepa-johtaja esikuntineen. Vapepan Riihimäen 

toimikunnan pj (Juho Aarnio) teki Vapepan toiminnasta erinomaisen muistion. 

Palaamme tähän asiaan vielä myöhemmin keväällä.  

 

 

Syksyn Vapepa-webinaarit (Häme) 

SPR:n Hämeen piiri järjesti syksyn aikana kolme etsintäaiheista etäkoulutusta.  

 

• Jälkipurku etsintätehtävissä  

• Etsinnän johtopaikan toiminta 

• Mitä jos jotain yllättävää tapahtuu operaatiossa? 

 

Osallistujia oli yhteensä pari sataa. Suurkiitokset kouluttajille Rantion Marille ja 

Salonsaaren Jussille.  

 

Ensi kevään Hämeen webinaareja ei ole vielä suunniteltu. Ilmianna, jos sinulla on 

mielessä joku mielenkiintoinen aihe.  
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Tulevia tapahtumia  

 
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Hämeen valmiusavaus la 29.1.2022 Lammi 

Valmiusavauksen tarkoituksena on koota vuosittain yhteen kolmen maakunnan 

Vapepa-toiminnan avainhenkilöt ja jakaa hyviä käytänteitä.  

Kohderyhmänä on Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueen 

vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimikuntien puheenjohtajat, sihteerit, 

valmiuskouluttajat ja Vapepa-johtajat sekä järjestöjen edustajat.  

Paikka:  Biologinen tutkimusasema, Pääjärventie 320, LAMMI 

Hinta:  Tilaisuus on maksuton 

Ohjelma: https://vapepa.fi/tapahtuma/vapepa-valmiusavaus-hame-pirkanmaa-

paijat-hame-ja-kanta-hame/ 

Ilmoittautuminen:  pe 14.1.2022 mennessä:  

https://www.lyyti.in/Vapepan_valmiusavaus_Hame_5762 

Tilaisuuteen mahtuu 40 osallistujaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 

”Oletko kiinnostunut etäkouluttamisesta”  webinaari ke 2.2.2022 
 

Suomen Punaisen Ristin keskustoimiston järjestämässä webinaarissa keskiviikkona 

2.2.2022 klo 17.30-19.30 keskitytään kouluttajan rooliin ja vuorovaikutteisuuteen 

koulutuksen aikana. 

 

Saat käytännön vinkkejä kouluttajana ja fasilitaattorina toimimiseen, osallistaviin 

työtapoihin ja oppijalähtöiseen koulutussuunnitteluun. Tässä koulutuksessa emme 

perehdy verkkoalustojen teknisiin nyansseihin vaan keskitytään vuorovaikutukseen ja 

oppimisen ohjaamiseen. 

 

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti niille SPR:n vapaaehtois- ja resurssikouluttajille, 

jotka toteuttavat koulutuksia verkossa. Ennakko-osaamista ei tarvita. Tärkeintä on, 

että toimit kouluttajana ja olet kiinnostunut kouluttamaan verkkokoulutuksia. 

 

Koulutus järjestetään etänä Microsoft Office Teamsissa. Koulutus tehdään 

yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa ja kouluttajana toimii Opintokeskus 

Siviksen asiantuntija Meri Norola. 

 

Ilmoittaudu tästä: Oma Punainen Risti 

 

Vapepa-peruskurssi (4 tuntia) Orimattila ma 24.1.2022 

 

Kurssi täynnä. Kurssi pidetään lähikoulutuksena, mutta tarvittaessa siirretään 
Teamsiin. 

https://vapepa.fi/tapahtuma/vapepa-valmiusavaus-hame-pirkanmaa-paijat-hame-ja-kanta-hame/
https://vapepa.fi/tapahtuma/vapepa-valmiusavaus-hame-pirkanmaa-paijat-hame-ja-kanta-hame/
https://www.lyyti.in/Vapepan_valmiusavaus_Hame_5762
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12874
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Vapepa-peruskurssi (4 tuntia) Orimattila ke 2.2.2022 

 

Katso lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet:  

https://www.lyyti.in/Vapepa_peruskurssi_4_tuntia_Orimattila_7727 

 
Kurssi pidetään lähikoulutuksena, mutta tarvittaessa siirretään Teamsiin. 
 

OHTO-kummien (kouluttajien) valtakunnallinen tapaaminen la 15.1.2022 

SPR:n keskustoimisto järjestää valtakunnallisen OHTO-kummien tapaamisen 

Tampereella etänä.  Keskustoimisto lähettää OHTO-kummeille tarkemmat tiedot 

suoraan. 

Henkisen tuen webinaarit  kevät 2022 (valtakunnalliset) 

 
Puhelinauttamisen täydennyskoulutus ke 19.1. klo 18.00-19.30 

Sinulle, jolla on jo kokemusta ja aikaisempaa koulutusta 

puhelinauttamisesta esimerkiksi Auttavan puhelimen vapaaehtoisena. 

Tarkoituksena vahvistaa ja antaa varmuutta kohdata erilaisia puheluja 

ja soittajia. 

Kouluttaja Riitta Merri, henkisen tuen resurssikouluttaja 

Ilmoittautuminen pe 14.1.2021 asti:  

https://www.lyyti.in/Puhelinauttamisen_taydennyskoulutus_4444 

 
Pidä huolta itsestäsi - vinkkejä kuormituksen säätelyyn ke 26.1. klo 18.00–19.30 

Koulutus antaa sinulle keinoja hallita stressiä ja lisätä kehotietoisuutta 

ja itsensä suojaamisessa erilaisissa elämäntilanteissa. Koulutus sopii 

juuri sinulle, joka tunnet toisinaan kuormittavuutta auttamistehtävissä.  

Kouluttaja Riitta Merri, henkisen tuen resurssikouluttaja 

Ilmoittautuminen pe 21.1.2021 asti:  

https://www.lyyti.in/Pida_huolta_itsestasi__vinkkeja_kuormituksen_sa

atelyyn_6507 

 
Ilmastoahdistus – ympäristötunteiden kohtaaminen ke 2.2. klo 18.00-19.30 

Tämä ajankohtainen koulutusilta on tarkoitettu sinulle, joka haluat 

lisätietoa ja keinoja ilmaston- ja ympäristönmuutokseen liittyvien 

tunteiden ja ajatusten käsittelyyn.  

Kouluttaja: Taneli Saari, toiminnanjohtaja, Tunne ry 

Ilmoittautuminen pe 28.1.2021 asti:   

https://www.lyyti.in/Vapepa_peruskurssi_4_tuntia_Orimattila_7727
https://www.lyyti.in/Puhelinauttamisen_taydennyskoulutus_4444
https://www.lyyti.in/Pida_huolta_itsestasi__vinkkeja_kuormituksen_saatelyyn_6507
https://www.lyyti.in/Pida_huolta_itsestasi__vinkkeja_kuormituksen_saatelyyn_6507
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https://www.lyyti.in/Ilmastoahdistus__ymparistotunteiden_kohtaamin

en_0038 

 

Vapepa-johtajien ja valmiuskouluttajien webinaarit kevät 2022 (ennakkotieto) 

SPR:n keskustoimisto järjestää:  

 Valmiuskouluttajien valtakunnalliset webinaarit klo 18:00-19:30: 

• ti 1.2.2022  

• ti 5.4. 2022  
 
Vapepa-johtajien valtakunnalliset webinaarit klo 18:00-19:30: 

• to 1.3.2022 

• ti 3.5.2022 
 

Valtakakunnallisen Vapepa-johtajakurssit 2022 

 

Valtakunnallinen Vapepa-johtajakoulutus järjestetään 8.4.2022 – 
10.4.2022 Kuopiossa.  Katso lisätiedot: 
 

https://vapepa.fi/tapahtuma/vapepa-johtajakoulutus-kevat-2022/ 

 

Valtakunnallinen Vapepa-johtajakoulutus järjestetään 14.-16.10.2022 Nynäsissä. 
Katso lisätiedot:  

  

https://vapepa.fi/tapahtuma/vapepa-johtajakoulutus-syksy-2022/ 

 

 

 

Vuoden 2022 Hämeen Vapepa-infot: 

• 15.1.    Vapepa-kirje 1-2022 

• 4.3.     Vapepa-kirje 2-2022 

• 14.4.   Vapepa-kirje 3-2022 

• 27.5.   Vapepa-kirje 4-2022 

• 12.8    Vapepa-kirje 5-2022 

• 16.9    Vapepa-kirje 6-2022 

• 4.11.   Vapepa-kirje 7-2022 

• 16.12. Vapepa-kirje 8-2022 
 

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

https://www.lyyti.in/Ilmastoahdistus__ymparistotunteiden_kohtaaminen_0038
https://www.lyyti.in/Ilmastoahdistus__ymparistotunteiden_kohtaaminen_0038
https://vapepa.fi/tapahtuma/vapepa-johtajakoulutus-kevat-2022/
https://vapepa.fi/tapahtuma/vapepa-johtajakoulutus-syksy-2022/
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