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Hämeen VAPEPA-info 5-2018 (18.12.2018) 

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. Info lähetetään myös Vapepa-jäsenjärjestöjen ilmoittamille 

jäsenjärjestöjen edustajille tiedoksi. 

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

Kiitos. 

 

Tässä kirjeessä mm: 

• Vuoden 2018 paikalliset pelastajat 

• Huominosoituksista 2018 

• Uusia Vapepa-johtajia 

• Vapepan vanhat verkkosivut poistuneet 

• Kysely verkkosivuista 

• Valmiusavaus 2019 

• Viranomaiskoulutusillat kevät 2019 

• Toimintatilastot 2018 

• Toimintakalenteri 2019 

• Otsavalaisimista (Juho Aarnio, Riihimäki) 

• Info-kirjeet 2019 

 

Vuoden 2018 paikalliset pelastajat 

Vapepa-toimikunnat ovat valinneet paikallisiksi pelastajiksi seuraavat vapaaehtoiset: 

• Riihimäki   Outi Lyytikäinen 

• Forssa  Jorma Helander 

• Tampere  Ami Mittilä 

• Etelä-Pirkanmaa  Lasse Nieminen 
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Onnea kaikille valituille! Vuoden 2018 paikalliselle vapaaehtoiselle annettava 
kunniakirja ja vapepa-logolla varustettu plasmasytytin ovat valmiina piiritoimistossa. 
Toimikunnan sihteeri/puheenjohtaja sopii toimittamisesta/luovuttamisesta.  

 

Huomionosoituksista 2018 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunta myönsi syksyllä ison joukon 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun huomionosoituksia.  Toimikunnan 

sihteeri/puheenjohtaja sopii toimittamisesta/luovuttamisesta.   

 

Uusia Vapepa-johtajia Hämeeseen 

Syksyn Vapepa-johtajakurssilta valmistui Hämeeseen neljä uutta Vapepa-johtajaa:  

• Riihimäki  Juho Aarnio 

• Hämeenlinna  Jukka Heino 

• Riihimäki   Outi Lyytikäinen 

• Forssa   Jukka Vuorentausta 

 

Vapepan vanhat verkkosivut poistuneet käytöstä 

Vapepan vanhat verkkosivut on nyt poistettu käytöstä ja arkistoitu. Ulkoiseen 

viestintään tarkoitettujen sivujen (www.vapepa.fi) samoin kuin sisäiseen käyttöön 

(https://extranet.vapepa.fi) tarkoitetun extranetin kehittäminen jatkuu. Tähän 

asiaan palataan mm. valmiusavauksessa. 

 

Toimikunnille kysely Vapepan verkkosivuista 

Näinä päivä toimikuntien puheenjohtajat saavat valtakunnalliselta vapepa-

tiedottajalta linkin sähköiseen kyselyyn, jossa tiedustellaan toimikuntien tarpeita 

vapepan verkkosivujen kehittämiseksi. 

 

Valmiusavaus 2019 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Hämeen valmiusavaus pidetään sunnuntaina 

3.2.2019 kello 9.00-16:00 Hämeenlinnan Hauholla Lautsian kartanolla. 

Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan tammikuun alussa. Ohjelmassa on 

mm: 

• Vapepan viestinnästä (verkkosivut) 

http://www.vapepa.fi/
https://extranet.vapepa.fi/
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• OHTO-hälytysjärjestelmä 

• Etsintöjen kululaskut 

• Valmiuskoulutuksen järjestämissuositus 

• Valmiuskoulutuksen uusien modulien suunnittelua  

Valmiusavaus on tarkoitettu toimikuntien puheenjohtajille, sihteereille, 

valmiuskouluttajille, Vapepa-johtajille ja järjestöjen yhteyshenkilöille.   

 

Viranomaiskoulutusillat kevät 2019 

Osana SPR:n kokonaisvalmiuden koulutusohjelmaa järjestän kevään aikana kolme 

maakunnallista koulutusiltaa.  Illan aikana kuullaan tietoiskut viranomaisten 

(pelastus, poliisi, ensihoito ja sosiaalitoimi) toiminnasta sekä toiveista kolmannen 

sektorin toimijoita kohtaan.   

Tilaisuudet ovat maksuttomia ja avoimia kaikille vapepa-toiminnassa mukana 

oleville. 

• Pirkanmaa Tampere ke 23.1.2019 kello 18-20, Keskuspalosema (ilmoittaudu 

18.1. mennessä https://www.lyyti.in/SPR-valmius-viranomaisilta-20190123) 

 

• Päijät-Häme Lahti to 14.3. 2019 kello 18-20, Päijät-Hämeen pelastuslaitos 

(ilmoittaudu 8.3. mennessä https://www.lyyti.in/SPR-kokonaisvalmius-Paijat-

Hame-20190314). 

 

• Kanta-Häme Hämeenlinna ma 25.3.2019 kello 18-20,  vanha Wetterhoffin 

auditorio (ilmoittaudu 15.3. mennessä : https://www.lyyti.in/SPR-kokonaisvalmius-

Kanta-Hame-20190325).  

 

 

Toimintatilastot 2018 vuoden loppuun mennessä 

Tiedot kerätään vuosittain oheisella taulukolla (liite 1). Toivon mukaan toimikunnissa 

on jo alustavasti kuluneen vuoden aikana täytetty taulukkoa. 

Valitettavasti aikataulu on tiukka. Toimitan tiedot tammikuun alussa eteenpäin, 

joten tarvitsen toimikuntien koosteet viimeistään 6.1.2019 mennessä. 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaa tukee STEA*, joka entistä tarkemmin 

seuraa avustusten käyttöä. Näin ollen myös meidän tulee tarkemmin osoittaa 

toimintamme tunnuslukuja ja vaikuttavuutta. 

** Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaali- ja 

terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen, 

https://www.lyyti.in/SPR-valmius-viranomaisilta-20190123
https://www.lyyti.in/SPR-kokonaisvalmius-Paijat-Hame-20190314
https://www.lyyti.in/SPR-kokonaisvalmius-Paijat-Hame-20190314
https://www.lyyti.in/SPR-kokonaisvalmius-Kanta-Hame-20190325
https://www.lyyti.in/SPR-kokonaisvalmius-Kanta-Hame-20190325
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joka hallinnoi Veikkaus Oy:n pelituotoista sosiaali- ja terveysjärjestöjen 

yleishyödyllisiin, terveyttä ja hyvinvointia edistäviin hankkeisiin kohdistuvia 

avustuksia. 

 

Vuoden 2019 toiminnasta 

Liitteenä valmiuden toimintakalenteri vuodelle 2019. Taulukko täydentyy sitä 

mukaan, kuin toimikuntien järjestämät koulutukset ja tapahtumat täydentyvät. 

 

Otsavalaisimista (Juho Aarnio, Riihimäki) 

Riihimäeltä uusi Vapepa-johtaja Juho Aarnio teki syksyllä koosteen erilaisista 

otsavalaisimista. Liitteenä Juhon tekemä yhteenveto. Kiitokset Juholle hyvästä 

dokumentista. 

 

Seuraavat Hämeen Vapepa-infot 

• pe 25.1.2019 

• pe 15.3.2010 

• pe 17.5.2019 

• pe 16.8.2019 

• pe 18.10.2019 

• pe 13.12.2019 

Liite:   

• Taulukko toimintatietojen keräämiseksi (palautus su 6.1. mennessä) 

• Vuoden 2019 toimintakalenteri 

• Otsavalaisimista 

  

 

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


