


Ajatuksia Haminankylän turvallisuuspilotin 
koulutuspolusta
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Koulutuksen tarjoajia:

MPK
Punainen Risti
Mahdollisesti kunta (kansalaisopisto)

Arjen turvallisuus –kurssi
Kurssin aihealueita esimerkiksi:
- Kyberturvallisuus ja informaatioturvallisuus arjessa
- Turvallinen asuminen
- Alkusammutus
- Hätäensiapu
- Perheen turvallisuuden haasteet ja avun saaminen
- Joka kodin omavara

Koulutuksen tarjoaja:

Punainen Risti – Vapepa
https://vapepa.fi/mukaan-toimintaan/

Vapepa koulutukset
Kurssin aihealueita esimerkiksi:
- Vapepa peruskurssi (viranomaisyhteistyö)
- Ensihuoltokurssi 

(kriisitilannehuolto esim tulipalojen sattuessa)
- Henkisen tuen koulutukset
- Viestikurssi (radioviestinnän perusteet)
- Etsintäkurssi

Koulutuksen tarjoajia:

MPK
Punainen Risti
Mahdollisesti kunta (kansalaisopisto)
Vapaapalokunta (jos paikkakunnalla)

Syventävät koulutukset
Kurssin aihealueita esimerkiksi:
- Senioriapu, digitaaliset palvelut ja niiden käyttö
- Ensiapukurssit
- Vapepa-johtajakoulutukset
- Maaseudun varautumiskurssit (esim maatilojen 
oman sähköntuoton suunnittelu kriisitilanteisiin)

Perustaso

Antaa kyläturvallisuusryhmälle perus tietotaidon
turvallisuusuhkien tunnistamiseen ja 
ennaltaehkäisemiseen.

Vapepa-taso

Mahdollistaa kyläturvallisuusryhmän käyttämisen
Vapepan paikallisena hälytysryhmänä ja 
viranomaisen apuna tarvittaessa

Syventävä taso

Antaa ryhmän aktiivisille toimijioille
mahdollisuuden syventää osaamistaan
haluamallaan osa-alueilla.

Kyläturvallisuusryhmän toiminnan aloittamiseen riittää perustason kurssi, jonka materiaali on hyvä tuottaa itseopiskelu muotoon 1-2 päivän 
varsinaisen kurssin tueksi, mahdollistaen näin opitun kertaamisen myöhemmin ja uusien ryhmäläisten joustavan kouluttamisen mukaan toimintaan.

Vapepa- ja syventävän tason kurssitus perustuu koulutuksen tarjoajan valmiiseen koulutussisältöön, eikö olisi näin kyläturvallisuusryhmälle erikseen 
räätälöityä.  



Haminankylän turvallisuuspilotti
Askelmerkit Vapepa toiminnan käynnistämiseen

1. Päätös hälytysryhmän muodostamisesta

2. Vähintään hälytysryhmän vetäjän, sekä mielellään kahden hälytysryhmävastaavan nimeämiset.
(toimivat pääasiallisina yhteyshenkilöinä Vapepan toiminnalliseen johtoryhmään – tutorina Juho Aarnio)

3. Halukkaiden jäsenten sitouttaminen ryhmään – jäsenten rekisteröiminen OHTOon.

4. Neljän tunnin Vapepa peruskurssi hälytysryhmän jäsenille
joko valtakunnalliseen toteutukseen osallistumalla 
tai turvallisuuspilotille räätälöitynä. 
peruskurssin jälkeen hälytysryhmä on operatiivinen

5. Kahdeksan tunnin Vapepa etsintäkurssi tai 
ensihuoltokurssi (sisältää käytännön harjoittelua)

6. Tämän jälkeen ryhmän kehittäminen sen vetäjän
ja yhdistyksen hallituksen parhaaksi katsomalla tavalla.

Esim viestikurssi, henkisentuen kurssi tai muita 
soveltuvia koulutuksia.
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Kuva: Punainen Risti/ Joonas Brandt



VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU – OSAAVIEN AUTTAJIEN VERKOSTO

Juho Aarnio
Vapepa johtaja



Mistä kaikki alkoi?

• 5-vuotias tyttö katosi 
Enontekiöllä toukokuussa 1963

• Löytyi menehtyneenä 13 
päivän kuluttua 60 kilometrin 
päästä

• Mukana oli useita satoja 
etsijöitä, mutta heiltä puuttui 
koulutusta toimintaan

• Sisäministeriö pyysi Suomen 
Punaista Ristiä perustamaan 
vapaaehtoisuuteen perustuvan 
tukijärjestelmän

22.8.2022 5



Vapepa-verkoston toiminta on

→ 54 järjestön verkosto, joka   
tukee viranomaisia 

→ eri alojen harrastajia, joita 
yhdistää halu auttaa

vapaaehtoista

yhteistyökykyistä

vastuullista

koulutettua kansalaistoimintaa

viranomaislähtöistä

arvoihin ja toimintatapoihin sitoutunutta
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Kuva: Ibrahim Malla



Organisaatio ja koordinaatio
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Hälytysryhmät (n. 1200) – valmius 24/7

Paikallistoimikunta (n. 100 kpl)

Maakuntatoimikunta (15 kpl)

Keskustoimikunta

Vuosikokous kokoaa kaikki järjestöt yhteen



Suomen Punainen Risti koordinoi toimintaa
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Tehtäviä
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Kuva: Ibrahim Malla

Etsintä

Lentopelastus

Vesistöetsintä

Ensiapu

Ensihuolto

Muonitus

Henkinen tuki

Kuljetus

Liikenteenohjaus

Ympäristöonnettomuudet

Viestitys

Vedenalainen etsintä

Muut viranomaisen määräämät tehtävät



Vapepan koulutuksia

Paikallinen 
peruskoulutus

•Vapepan peruskurssi

•Etsinnän peruskurssi

•Viestin peruskurssi

•Ensihuollon peruskurssi

•Lisäkoulutusmoduulit

Alueellinen 
jatkokoulutus

•Ensihuollon jatkokurssi

•Henkisen tuen kurssit

•Ryhmänjohtajakoulutus

•Joukkueenjohtajakoulutus

•Lisäkoulutusmoduulit

Valtakunnallinen 
jatkokoulutus

•Vapepa-johtajakoulutus

•Johtoryhmätoimijakoulutus

•Valmiuskouluttaja-koulutus

•Valmiuspäivystäjäkoulutus

•Lisäkoulutusmoduulit
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Kuvat: Punainen Risti / Niklas Meltio, Eero Sario, Taina Keinänen

Kokemusta

Yhteis-

toimintaaHälytys-
tehtäviä
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Kuva: Punainen Risti / Johanna Lassy-Mäntyvaara



Mikä tekee hälytysryhmästä osan Vapepaa?

22.8.2022 13

Osaavat ihmiset ja ryhmä, joka toimii oman 
järjestön periaatteiden mukaisesti

Säännöllinen kouluttautuminen ja 
harjoitukset

Vapepan periaatteisiin sitoutuminen

Paikallistoimikunnassa edustus tai yhteydet 
sinne

Toteutetaan omassa järjestössä ja Vapepan 
maakuntatoimikunnassa sovittua toimintaa

Hälytysryhmä OHTO:n rekisteröityminen
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Tapahtumien kulku Vapepa-hälytyksessä
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Hälytys valmiuspäivystäjälle

Hälytys Vapepan hälytysryhmille

Hälytysryhmien jäsenet vastaavat hälytykseen

Operaatioon ilmoittautuneiden osallistujien kokoontuminen

Tehtävien jako

Tehtävien suorittaminen

Lopputoimet operaatiopaikalla ja myöhemmin



Koulutusjärjestelmän kuvaus
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Vapepan hälytysryhmäläisen

Oikeudet

•Tehtävien mukainen koulutus ja 
mahdollisuus harjoitteluun

•Oikeus kieltäytyä tehtävästä

•Tehtävänaikainen huolto ja 
jälkihuolto

•Kulukorvaus

•Vakuutus

Velvollisuudet

•Vaitiolovelvollisuus

•Autettuja koskevan materiaalin 
poisluovutus

•Yksityisyyden kunnioitus

•Oman osaamisen ylläpito

•Johtajan käskyjen 
noudattaminen

•Epäsopivasta tehtävästä 
kieltäytyminen
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Löydä itsestäsi pelastaja!

• Tutustu toimintaan osallistumalla peruskurssille. 
Kursseja järjestävät paikallistoimikunnat.

• Pääset mukaan hälytysryhmätoimintaan liittymällä 
jonkin jäsenjärjestön hälytysryhmään.

Näin pääset alkuun:

• Katso lisätietoja vapepa.fi –verkkosivulta.
Ja paikallistoimikunnan sivuilta:
https://vapepariihimaki.yhdistysavain.fi/

• Sovitte oman seuran sisällä hälytysryhmän luomisesta 
ja ketkä siinä haluavat olla mukana.

• Tietonne kirjataan OHTOon ja teille järjestetään 
peruskoulutus. Siitä se lähtee. 

Juho Aarnio toimii yhteyshenkilönä VAPEPA:n suuntaan
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http://www.vapepa.fi/
https://vapepariihimaki.yhdistysavain.fi/

