
 

 

Hämeen VAPEPA-info 2-2018 (23.7.2018) 

Tämä on SPR:n Hämeen piirin valmiuspäällikön koostama info hämäläisille Vapepa-

toimikunnille ja valmiuskouluttajille. Infon tarkoitus on nyt ja jatkossa kootusti 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 sähköpostijakelusta puuttuu em. henkilöitä 

tai vastaanottaja on muutoin virheellinen. Kiitos. 

 

Tässä kirjeessä mm: 

• Vapepa-kurssit 2018  

• Valtakunnallinen Vapepa info  

• Kokonaisturvallisuuden messut Lahdessa 7.-8.9. 

• Vapepa-toimikuntien työseminaari 15.9. 

• Valmiuskouluttaja yhteiset illat25. ja 27.9.  

• ”Äänen käyttö” koulutusta valmiuskouluttajille 13.9.  

• Vapepa magneettimerkit 

• Vapepa minibanderollit 

• Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kalusteinventaario 

• Sukeltajaliiton ohje Vapepa-sukellustoiminnasta tiedoksi 

• Suomen Lentopelastusseuran RPAS-toiminta aloittaa operatiivisen toiminnan 

 

 

Vapepa-kurssit 2018 

Liitteenä on yhteenveto tämän vuoden aikana toteutuneista Vapaaehtoisen 

pelastuspalvelun kursseista. Käykää lista läpi. Ilmoittakaa, jos jokin kurssi 

puuttuu. Etenkin toivon, että vastuukouluttajat ilmoittavat puuttuvia 

osallistujamääriä.  

Huom! Tämä ei ole tapahtumakalenteri, vaan erilaisten tapahtumien ja 

harjoitusten tiedot kerätään toimikunnittain edellisessä kirjeessä ( 8.5.2018) 

mukana olleella excel-taulukolla.  



Vapepa info 2018 

SPR:n keskustoimiston tuottama Vapepa-info 2018 verkkolehti löytyy 

osoitteesta: https://www.lehtiluukku.fi/lehti/vapepa-info.  

Painettua lehteä saa piiritoimistosta.  

Kokonaisturvallisuuden Messut Lahdessa 7.-8.9.2018 

Suomen Punaisen Ristin keskustoimiston koordinoima Vapaaehtoisen 

pelastuspalvelun messuosasto hakee vapepa-aktiiveja messuesittelijöiksi. 

Esittelijöiltä odotetaan perustietoa Vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta ja 

kokemusta toiminnasta. Messuosastolla pääasia on esitellä Vapaaehtoista 

pelastuspalvelua järjestöjen välisenä verkostona. 

Esittelijöille tarjotaan kahvit ja lounaat. Samalla on mahdollisuus tutustua 

messuihin. Ilmoittautumisajan päätyttyä vahvistetaan työvuorot. Kaikille 

ilmoittautuneille lähetään lisätietoja ilmoittautumisajan päätyttyä (24.8.). 

Ilmoittaudu tästä linkistä: https://www.lyyti.in/Messut-Lahti.    

Toimikuntien yhteinen työkokous la 15.9.2018 

Toimikuntien kokemusten jakamiseksi ja yhteistyön lisäämiseksi järjestän 

toimikuntien avainhenkilöiden (puheenjohtajat + sihteerit) työseminaarin 

lauantaina 15.9.2018 klo 9:00-15:00.  

Tilaisuus pidetään SPR:n Hämeen piiritoimistossa, Rautatienkatu 17-19, 

2.kerros, 33100 TAMPERE. 

Ohjelmassa mm: OHTO-kokemuksia, etsintäkorvausten käyttö, 

valmiuskoulutuksen järjestämisen periaatteet, vuoden 2019 alustavaa 

suunnittelua. 

Osanottajille maksetaan matkakulut julkisten kulkuvälineiden mukaan. 

Ilmoittaudu pe 7.9. mennessä: https://www.lyyti.in/vapepa-toimikuntien-

tyokokous . Toivon mukaan jokaisesta toimikunnasta pääse joku edustaja 

paikalle. 

Valmiuskouluttajien yhteinen ilta Riihimäki ti 25.9 ja Tampere to 27.9. 

Hämeen alueella toimiville valmiuskouluttajille järjestään suunnilleen kaksi 

samansisältöistä arki-illan tapaamista.  

Tarkoitus on päivittää valtakunnalliset valmiuskoulutuksen uutiset, vaihtaa 

kouluttajien kesken kokemuksia ja suunnitella vuoden 2019 koulutuksia. 

Osanottajille maksetaan matkakulut julkisten kulkuvälineiden mukaan 

Katso tarkemmin ja ilmoittaudu pe 14.9 mennessä: 
https://www.lyyti.in/valmiuskouluttajien-tapaamiset  

https://www.lehtiluukku.fi/lehti/vapepa-info
https://www.lyyti.in/Messut-Lahti
https://www.lyyti.in/vapepa-toimikuntien-tyokokous
https://www.lyyti.in/vapepa-toimikuntien-tyokokous
https://www.lyyti.in/valmiuskouluttajien-tapaamiset


 

”Ääni työvälineenä” -koulutusilta SPR:n Hämeen piirin kouluttajille to 13.9.2018 klo 17-20 

Kantaako äänesi kurssilla? Kuivuuko suu, kähiseekö kurkku pitkän puheen 

jälkeen?  

Ääni työvälineenä -koulutusilta on tarkoitettu kaikille SPR Hämeen piirin 

kouluttajille. Sen pitää puhetekniikan ja äänenkäytön asiantuntija FM Johanna 

Leskelä.  

Katso lisätiedot ja ilmoittaudu 10.9. mennessä: 

https://rednet.punainenristi.fi/node/51567  

Vapepa magneettimerkit 

Toimikunnat voivat tilata piiristä magneettisia Vapepa-merkkejä (a’ 7 euroa). 

Laatan koko on 21cm x 30 cm. Kulut hoidetaan etsintäkorvauksista. Toimikunta 

huolehtii merkkien jakamisesta tarvittaville henkilöille. 

Kuva 

Vapepa minibanderolli 

Myös uusia minibanderolleja on saatavilla.  Koko 40 cm x 200 cm, kulmissa on 

kiinnitystä varten metallirenkaat. 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kalusteinventaario 

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on järjestöjen välinen verkosto. Toimintaa 

koordinoi Suomen Punainen Risti. Lähtökohtaisesti kalusto ja materiaali on 

aina jonkun jäsenjärjestön omaisuutta. 

Vuosien varrella eri rahoituslähteitä käyttäen on hankittu ”vapepalle” 

monenlaista materiaalia ja kalustoa. Tämä on ollut usein täysin perusteltua ja 

tukenut hyvin toimintaa. 

Kokonaiskuvan luomiseksi ja toisaalta uusimistarpeeseen varautumiseksi tulen 

jossain vaiheessa (seuraavan vuoden sisällä) kokoamaan koosteet toimikuntien 

käytössä olevista materiaaleista, jotka on hankittu vapepa-toimintaa.  

https://rednet.punainenristi.fi/node/51567


Tässä vaiheessa toimikuntien on vain hyvä tietää, että jossain vaiheessa tietoja 

kysellään. Kiinnostukseni on lähinnä tavaroissa, jotka jossain vaiheessa vaativat 

huoltoa tai päivittämistä, kuten teltat, sähkövoimakoneet ja radiopuhelimet 

yms. 

Sukeltajaliiton ohje Vapepa-sukellustoiminnasta tiedoksi 

Sukeltajaliitto on antanut liiton sisäisen ohjeen Vapepa-sukellustoiminnasta. 

Ohje on liitteenä tiedoksi. 

Ohjeen tarkoitus on yhtenäistää Sukeltajaliiton alaisten vapepa-hälytysryhmien 

käytäntöjä ja selventää vaatimuksia. 

Suomen Lentopelastusseuran aloittaa operatiivisen RPAS-toiminnan 

Tampereella sijaitseva hälytysryhmä RPAS 501 on nyt hälytettävissä operatiivisiin 

tehtäviin samalla tavalla kuin muukin SLPS:n resurssi, seuran valmiuspäivystäjän 

kautta päivystysnumerosta 020 728 9500.  

Normaalisti hälytysryhmä voidaan hälyttää tehtäviin enintään 100 km säteellä 

Tampereesta, mutta erikoistapauksissa (esimerkiksi suurempi etsintäoperaatio) em. 

rajoitusta ei sovelleta. 

Seuran toisen RPAS-hälytysryhmän, RPAS 401:n valmiudesta ilmoitetaan erikseen. 

Liitteenä  Suomen Lentopelastusseura SLPS ry:n valmiuspäällikkö Arto Kupiaisen 

tiedote. 

 

Seuraava info 

Seuraava Hämeen Vapepa-info toimitetaan perjantaina 5.10.2018. 

 

 

Liitteet:  

• Sukeltajaliiton ohje Vapepa-sukellustoiminnasta 2018 

• Vuoden 2018 Vapepa kurssit Hämeessä 

• Suomen Lentopelastusseura SLPS ry:n valmiuspäällikkö Arto Kupiaisen tiedote 

 
 
 
 
Tommi Mattila 
Valmiuspäällikkö 
Suomen Punainen Risti Hämeen piiri 
puhelin 040 589 5780 
tommi.mattila@punainenristi.fi 
PL 369,  Rautatienkatu 17-19 
33100 Tampere 


