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Vapepa vastaa  
viranomaisten tarpeeseen

PÄÄKIRJOITUS

Arsi Veikkolainen
Valmiuskoordinaattori
Suomen Punainen Risti
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Vuoden vaihteessa 
käyttöönotettava  
Vapepan uusi 
hälytysjärjestelmä  
OHTO auttaa meitä  
toimimaan entistä 
paremmin viran-
omaisten tukena.

Vuoden vaihteessa käyttöönotettava Vapepan 
uusi hälytysjärjestelmä OHTO auttaa meitä 
toimimaan entistä paremmin viranomaisten 

tukena. Järjestelmän käyttöönotosta on oma juttu 
toisaalla tässä lehdessä, mutta haluan tässä koros-
taa, että hälytysryhmän toiminta säilyy pitkälle 
samanlaisena kuin ennenkin. Sen sijaan OHTO tar-
joaa operaation johdolle parempi välineitä johtaa 
ja hallita tilannetta. OHTOn kautta voidaan seu-
rata toimintaa huomattavasti aiempaa paremmin.

KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMASTA on syytä muis-
taa, että Vapepa on järjestöjen yhteenliittymä – 
verkosto. Verkostomaisuus on vaativa tapa toimia. 
Parhaimmillaan se on nopeaa ja yhteiseen sitout-
tavaa. Oman työni 
painopisteenä on 
tämän verkoston 
toiminnan vahvista-
minen ja aktivoimi-
nen. Verkostoja tut-
kinut Aalto-yliopis-
ton tutkija Timo Jär-
vensivu onkin sano-
nut, että verkos-
ton johtaminen ei 
ole päätöksente-
koa jäsenten puolesta, vaan verkostokumppanei-
den oman päätöksenteon tukemista ja mahdol-
listamista. Kuluneen reilun puolen vuoden aikana 
olen huomannut, että tunne ja ajatus yhteisestä 
Vapepasta on vahvistunut. Vapepasta, jossa jokai-
nen toimija on omalla osuudellaan mukana yhtei-
sessä tekemisessä. Paljon on vielä tehtävää, mutta 
suunta on hyvä. 

SUOMEN PUNAISEN RISTIN koordinoiman Vapepa-
toiminnan osana toteutettava Vapaaehtoiset öljyn-
torjunnassa -jatkohanke kestää vuoden 2018 lop-
puun Reijo Rautauoman säätiön tuella. Nyt jalkau-
tetaan SPEK:in koordinoiman ensimmäisen vaiheen 
aikana kiteytetty vapaaehtoisten johtamisjärjes-
telmä laajoja vapaaehtoisjoukkoja vaativiin tilan-
teisiin. Kyse ei ole vain öljyn rantapuhdistuksesta, 
vaan laaja öljyvahinko tarjoaa erilaisia tehtäviä koko 
Vapepan jäsenkunnalle. Tehtäviä on tarjolla johta-
misesta vapaaehtoisten huoltoon, liikenteenohja-
uksesta majoitusten järjestämiseen, vapaaehtois-

ten rekisteröinnistä henkiseen huoltoon ja ensi-
apuun. Hanke tuottaa selkeän palasen pelastusvi-
ranomaisten kanssa tehtävään yhteistyöhön ja siinä 
harjoitellaan toimimaan yli erilaisten viranomais-, 
hallinto- ja aluerajojen.

VAPAAEHTOISEN PELASTUSPALVELUN käyttö on 
halpaa tukea viranomaisille. Tilastoista koostetut 
tiedot vuosien 2010–2015 yli 1000 etsinnästä 
kertovat, että etsinnöistä aiheutuva keskimääräi-
nen kustannus viranomaiselle jää selvästi alle 500 
euron löydettyä etsittävää kohden. Tässä on las-
kettu yhteen poliisin Vapaaehtoiselle pelastuspal-
velulle maksama etsintäkorvaus sekä kilometri- ja 
muut kulukorvaukset. Yhden vapaaehtoisen etsi-
jän käyttämän tunnin hinnaksi tulee noin 5 euroa.

ERILAISISSA TULEVAISUUDENKUVISSA ja strate-
gioissa vapaaehtoisten rooli viranomaisten tukena 
nähdään entistä tärkeämpänä. Meidän on oltava 
valmiina tähän ja myös linjaamaan missä ja millai-
sena apumme on tarjolla. Tärkeää on myös tehdä eri 
osapuolille selväksi, missä toiminnan rajat kulkevat. 

Hyvää syksyä ja matkaa kohti tulevaa  
Suomi 100 -juhlavuotta.
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AJANKOHTAISTA
Sukeltajaliittoon 
perustettu  
Vapepa-valiokunta 
Sukeltajaliittoon on perustettu vuoden 2016 
alussa oma Vapepa-valiokunta, joka koordinoi 
valtakunnallisesti Vapepa-sukellustoimintaa. 
Valiokunnan tärkeimpiä tehtäviä on kehittää 
toimintaa, kouluttaa uusia Vapepa-sukeltajia, 
lisätä toiminnan tunnettavuutta valtakunnassa 
sekä ennen kaikkea ohjata olemassa olevia ryh-
miä aktiivisesti mukaan Vapepan paikallistoimi-
kuntatyöskentelyyn. 

Vapepa-sukeltajien toimintaa voi seurata 
Facebookissa Vapepa-sukellus – Sukeltajaliitto 
ry. -sivulla. Sivuilta löytyy tietoa tulevista kurs-
seista, joita järjestetään 1–2 kertaa vuodessa. 

Pelastuskoirien 
osaamisvaatimuksia 
tarkennettu
Suomen Palveluskoiraliito ja Suomen Pelastus-
koiraliitto ovat hyväksyneet kahden lajin osaa-
misvaatimuksen pelastuskoirille. Uusien vaati-
musten mukaan sekä hakuetsinnästä että jäl-
jestä tulee olla koe suoritettuna ennen kuin voi 
osallistua käyttöönottotarkastukseen. Toisesta 
lajista tulee olla suoritettuna vaativin koe, toi-
sesta lajista riittää peruskoe. Uudet säännöt 
tulevat voimaan vuoden 2018 alusta.

Hakutyöskentelyssä koira etsii ilmavainui-
sesti seuraten ilman mukana kulkeutuvaa ihmi-
sen hajua. Jälkityöskentelyssä koira etsii maa-
vainuisesti seuraten ihmisestä maahan jäänyttä 
hajujälkeä. 

Vapepa panostaa 
öljyntorjunnan 
vapaaehtoistoiminnan 
kehittämiseen
Vapepassa käynnistyy hanke öljyntorjunnan 
vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi. Hank-
keessa integroidaan öljyntorjunta ja muiden 
ympäristöonnettomuuksien torjunta tiiviiksi 
osaksi Vapepan toimintatapaa ja johtamisjär-
jestelmää. Hankkeessa hyödynnetään aikaisem-
massa vaiheessa tuotettuja aineistoja.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Vape-
pan jäsenjärjestöjen kesken. Järjestöt osallis-
tuvat koulutusten kehittämiseen, kouluttami-
seen, harjoituksien suunnitteluun sekä alueel-
lisen toiminnan aktivointiin. Hanketta koordinoi 
SPR, joka toimii Vapepan koordinaatiojärjestönä. 
Rahallista tukea hankkeelle saadaan Reijo Rau-
tauoman säätiöltä.

Valmiusjäsenet:
Autoliitto, Finlands Svenska Marthaförbund, Folkhälsan,  
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus, Maanpuolustuskiltojen liitto, 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Maanpuolustusnaisten liitto, 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Marttaliitto, NADA Suomi / 
Finland, Paliskuntain yhdistys, Pidä Saaristo Siistinä ry, 
Reserviläisliitto, SF-Caravan, Sukeltajaliitto, Suomen 
Johanniittain apu, Suomen Kylätoiminta, Suomen Latu, 
Suomen Lentopelastusseura, Suomen Meripelastusseura, 
Suomen Metsästäjäliitto, Suomen Mielenterveysseura, Suomen 
Moottoriliitto, Suomen Palveluskoiraliitto, Suomen Partiolaiset, 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Suomen Pelastuskoiraliitto, 
Suomen Punainen Risti, Suomen Purjehdus ja Veneily, Suomen 
Radioamatööriliitto, Suomen Rauhanturvaajaliitto, Suomen 
Reserviupseeriliitto, Suomen riistakeskus, Suomen Suunnistusliitto, 
Suomen Taksiliitto, Suomen Tiepalvelumiehet STM, Suomen 
Tiepalvelumiesliitto, Suomen Työväen Urheiluliitto TUL, Suomen 
Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto, Työväen Retkeilyliitto,  
Valo – Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio, WWF Suomi

Toimintaa tukevat jäsenet:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Naisjärjestöjen Keskusliitto,  
Naisten Valmiusliitto, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö, 
Suomen Humanitaarisen Oikeuden Seura, Suomen Kuntaliitto, 
Suomen Lääkäriliitto, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta,  
Tapio, Työturvallisuuskeskus

Vapepan vapaaehtoisten auttajien verkosto laa-
jeni toukokuussa, kun Työväen Retkeilyliitto 
liittyi Vapepan jäseneksi. 

Työväen Retkeilyliitto ry (TRL) on 1971 perus-
tettu valtakunnallinen retkeilyjärjestö, johon kuuluu 
24 paikallisyhdistystä eri puolilla Suomea. Jäsenseu-
roihin kuuluu yhteensä vajaa 2000 henkilöjäsentä.

TRL:ssä harrastetaan retkeilyn eri muotoja ja ret-
keilyyn liittyviä sivuharrastuksia, kuten kulttuuririen-
toja. Retkeily tapahtuu enimmäkseen seuroissa ja 
pienissä retkiryhmissä. Liitto järjestää vuotuiset ret-
keilypäivät ja joskus myös retkiä ulkomaille. TRL:llä 
on retkeilyn tukikohtia, eräkämppiä Länsi-Lapissa 
ja Lieksassa kämppä, missä jäsenet voivat yöpyä 
kohtuuhinnalla. 

Työväen 
Retkeilyliitosta 
Vapepan 52. 
jäsenjärjestö

AJANKOHTAISTA
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Vapepan hälytyksissä käytetään 
OHTO-järjestelmää vuoden 2017 
alusta. Siihen mennessä jokai-
sen vapepalaisen pitää kirjautua 
OHTOon.

Nyt on viimeinen hetki tehdä 
pohjatyöt: käyttäjät kirjautuvat 
OHTOon, hälytysryhmät luodaan, 
hälytyskortit täydennetään ja kir-
jautuneet liitetään hälytysryhmiin. 
Syksyn tärkein asia on hälytysryh-
män omien toimintatapojen muu-
toksista yhdessä sopiminen.

Miksi OHTO?

OHTOsta saadaan tieto hälytyk-
sestä nopeasti hälytettäville. Tär-
kein syy OHTOon siirtymiselle on 
sen kautta operaation johdolle saa-
tava tieto käytettävissä olevista 
ihmisistä ja välineistä. Tällöin joh-
dolla on mahdollisuus hälyttää jo 
ennakolta lisävoimia. OHTOn kautta 
saadaan jaettua nopeasti viestejä 
operaation johdolta mukaan ilmoit-
tautuneille esimerkiksi jos kokoon-
tumispaikka vaihtuu, valmiushäly-
tys muuttuu varsinaiseksi hälytyk-
seksi tai tilanne peruuntuu.

OHTOn kautta tulevassa häly-
tyksessä ilmoitetaan aika, jolloin 
hälytysryhmien jäseniä tarvitaan 
tilannepaikalla. Valmiuspäivystäjä 
lähettää hälytyksen lähimmille 
hälytysryhmille hallinto- ja alue-
rajoista riippumatta. OHTO mah-
dollistaa erityisosaajien ja erityis-
kaluston hälyttämisen. Hälyttä-
mistä voidaan tarvittaessa täy-
dentää soittamalla.

Hälytyksen tultua siihen vasta-
taan tekstiviestillä. Mukaan ilmoit-
tautuvat saavat paluutekstiviestillä 
tarkemmat tiedot operaatiosta. 
Ilmoittautuneet hälytysryhmäläi-

OHTO hälytyskäyttöön 
vuodenvaihteessa

set kokoontuvat ryhmän itsensä 
sopimalla tavalla kimppakyyteihin, 
ottavat kaluston mukaan ja saapu-
vat tilannepaikalle.

OHTO tuottaa ajantasaista tie-
toa operaatioista omaan ja viran-
omaisten käyttöön sekä helpot-
taa operaatioiden jälkeistä rapor-
tointia.

Alkuvaiheessa OHTOn rinnalla 
saatetaan käyttää muitakin jär-
jestelmiä. Sähköisen järjestel-
män rinnalla on aina tarve myös 
perinteiselle paperiin tukeutu-
valle varajärjestelmälle, mutta jat-
kossa sitäkin tullaan ylläpitämään 
OHTOn kautta.

Valmistautuminen  
OHTOn käyttöönottoon
Jotta hälyttäminen OHTOn kautta 
onnistuu, on siellä oltava mahdol-
lisimman monen vapepalaisen tie-
dot, samoin kaikki hälytysryhmät 
kalusto- ja hälytettävyystietoi-
neen.  On tärkeää, että jokainen 
hälytysryhmä on sopinut, miten 
sen jäsenet toimivat hälytykseen 

Teksti Arsi Veikkolainen 

ilmoittautumisen jälkeen. Tähän 
on monenlaisia keinoja WhatsUp 
-ryhmistä puhelinrinkiin.  Ryhmä-
läiset tai ryhmän hälyttäjä eivät 
näe suoraan OHTOsta keitä on 
ilmoittautunut, vaan tämä tieto on 
vain operaation johdon käytössä.

OHTOn käyttöönotto on hyvä 
syy ryhmän kokoontumiselle. 
Kirjaudutaan yhdessä, täyden-
netään tietoja, täydennetään 
ryhmän tietoja ja hälytyskorttia 
OHTOssa sekä sovitaan ryhmän 
toimintatavasta operaatioon läh-
dettäessä. Piirien OHTOon pereh-
tyneitä käyttäjiä voi kysyä avuksi 
opastamaan.

Kehitystyö jatkuu

OHTOa tehtäessä on siihen toi-
vottu monenlaisia toimintoja. 
Ensimmäisessä vaiheessa on kes-
kitytty OHTOn toimintaan häly-
tyksissä ja raportoinnissa. Koulu-
tustietojen näkyminen ja muokat-
tavuus ovat seuraavan vaiheen 
asioita ja toteutuksessa vuoden 
2017 aikana. 
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Ryhmässä on vahva kehittämisote. Mietimme erilaisia entä jos -skenaarioita ja pohdimme, miten olisimme voineet toimia tilanteissa.

Kokeneet ensihuollon 
vapaaehtoiset luottavat 
harjoituksen voimaan 

Suuronnettomuuden vaara oli lähellä, kun 17.3. 
rikkihappolastissa ollut rekka suistui tieltä ja 
kaatui Lahden keskustan liepeillä Sopenkor-

vessa. Kaupungin sosiaalipäivystys hälytti SPR:n 
ensihuoltoryhmän apuihin klo 4.20 aamulla. 
Onnettomuuspaikan lähellä olevat kerrostalot oli 
päätetty evakuoida ja ensihuoltoryhmäläisiä tar-
vittiin avuksi. 

Ensihuoltoryhmällä ja Lahden kaupungin sosi-
aalitoimella on sopimus, minkä mukaisesti ryhdyt-

SPR:n Lahden alueen ensihuoltoryhmän vapaaehtoiset Päivi Heikkilä ja 

Kirsi Savolainen ovat monissa liemissä keitetyt. Ensihuollon tehtäviin on 

kuulunut mm. evakuointeja, välttämättömyystarvikkeiden ostoa tulipalossa 

omaisuutensa menettäneille ja suruviestin saaneiden omaisten tukemista. 

Teksti Elina Hyypöläinen Kuva Elina Hyypöläinen, Mari Vehkalahti ja Eero Sario 

tiin toimimaan. Talojen asukkaat päätettiin evaku-
oida Hennalan vastaanottokeskuksen tiloihin. Hen-
nala oli lähellä tapahtumapaikkaa ja sieltä oli pal-
velut helposti saatavilla. 

Ensihuoltoryhmän vastaava Päivi Heikkilä lähti 
heti tapahtumapaikalle avustamaan evakuoinnissa 
ja osa ryhmäläisistä suuntasi Hennalaan ottamaan 
evakuoituja vastaan. 

Hennalasta löytyi kokoontumistila, jossa voi-
tiin olla yhdessä ja rauhassa sekä syötiin vastaan-
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Tulipalossa  
tai muussa  
onnettomuudessa 
omaisuutensa 
menettäneillä on 
mahdollista saada 
tukea SPR:ltä.

erilaisissa tilanteissa. Henkistä tukea on tarjolla 
mm. ensipäivystyksissä niin autettavien kuin aut-
tajienkin avuksi, Vapepan etsinnöissä ollaan usein 
omaisten tukena. Joskus käydään poliisin kanssa 
viemässä suruviestejä omaisille. 

– Pidämme purkukeskusteluja järkyttäviä tilan-
teita läpikäyneille. Yksi haastavista keskusteluista 
oli vuoden 2014 Jämijärven pienkoneonnettomuu-
den jälkeen täkäläisille harrastajille pidetty purkuti-
laisuus. Emme tienneet ennakkoon, että täkäläisillä 
harrastajilla oli liittymäpinta onnettomuuteen. Kes-
kustelu oli rankka, mutta helpottava kaikille osallis-
tujille, Heikkilä muistelee. 

Moninaiset tilanteet  
vaativat tilanneherkkyyttä 

– Menemme tilanteisiin tuntosarvet edellä. Pitää 
aistia omaisten tai autettavien tila, jutellaanko vai 
ollaanko hiljaa. Kaikkeen ei voi ikinä olla valmis, 
mutta kaikesta eteen tulleesta olemme selvinneet, 
Heikkilä toteaa. 

– Tärkeätä on, että meitä on aina vähintään kaksi 
paikalla. Tunnemme ryhmässä hyvin toisemme ja 
tiedämme toisen ajatukset pienemmästäkin vih-
jeestä. Luotamme harjoituksen voimaan. Harjoit-
telemalla aktiivisesti voimme valmistautua parhai-
ten, Savolainen jatkaa. 

Heikkilä ja Savolainen korostavat tehtävien jäl-
keisen purkutilaisuuden merkitystä vapaaehtoisille. 

– Pidämme jokaisen keikan jälkeen purkutilaisuu-
den, jonka vetää joku, joka ei itse ole ollut tilan-
teessa mukana. Usein purkukeskustelu johtaa toi-
minnan kehittämiseen. Mietimme erilaisia entä jos 
-skenaarioita ja pohdimme, miten olisimme voineet 
toimia tilanteissa. Ryhmässämme on muutoinkin 
vahva kehittämisote. 

Ryhmään kuuluu 15 vapaaehtoista, joista aktii-
visesti osallistuvia on noin puolet. Erilaisia harjoi-
tuksia tai koulutuksia on kahdesti kuussa. Hälytyk-
siäkin voi tulla jopa 10 kertaa vuodessa. 

ottokeskuksen järjestämää aamupalaa. Ensihuol-
toryhmän vapaaehtoiset kirjasivat evakuoitujen 
nimet ylös ja pitivät huolta heidän hyvinvoinnis-
taan siihen asti, kunnes asukkaat pääsivät takai-
sin koteihinsa. 

Tunnelmasta toiseen

– Tunnelma oli koko ajan rauhallinen. Tilannetta hel-
potti, että asukkaat saivat lähteä kotoaan rauhassa 
ja ehtivät ottaa tarvittavat varusteet mukaansa. 
Myös tapahtuma-ajankohta osui hyvään saumaan, 

koska osa asukkaista 
saattoi lähteä suo-
raan työpaikalleen 
tai kouluun. Jos eva-
kuointi olisi sattunut 
parikin tuntia aiem-
min, olisi ollut enem-
män huolehdittavaa, 
arvioi Heikkilä. 

– Aivan erilainen 
tunnelma oli 10.4, 

kun meille tuli seuraava hälytys. Tällöin meitä pyy-
dettiin avustamaan kerrostalon evakuoinnissa tuli-
palon vuoksi. Siellä ihmiset olivat enemmän hädis-
sään, kun kodeista piti lähteä kiireellä. Kaikki eivät 
myöskään päässeet takaisin koteihinsa, vaan heille 
etsittiin tilapäismajoitus. Lisäksi huolehdimme, että 
omaisuutensa menettäneillä oli välttämättömyys-
tarvikkeet olemassa, kertovat Heikkilä ja Savolainen. 

Tulipalossa tai muussa onnettomuudessa omai-
suutensa menettäneillä on mahdollista saada tukea 
SPR:ltä. Ensihuoltoryhmän vapaaehtoiset käyvät 
yleensä yhdessä uhrin kanssa ostoksilla. Kaupasta 
haetaan henkilön tarpeen mukaan perustarvikkeita, 
joilla pääsee taas alkuun. 

Kaikkeen ei voi valmistautua

Ensihuoltoryhmän monenlaisiin toimeksiantoihin on 
kuulunut myös ensiapuryhmän avustaminen isoissa 
päivystyksissä sekä ruokahuolto ja henkinen tuki 

Moninaiset tilanteet vaativat tilanneherkkyyttä. Pitää aistia autettavien 
tila; jutellaanko vai ollaanko hiljaa.

Ensihuoltoryhmän vapaaehtoiset pitivät huolta evakuoitujen hyvinvoin-
nista siihen asti, kunnes asukkaat pääsivät takaisin koteihinsa. 
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Koulutettujen maasto-
johtajien tarve kasvaa, 
kun partioetsintä yleistyy
Satakunnassa järjestettiin toukokuun viimeisenä viikonloppuna 

samanaikaisesti etsinnän peruskurssi ja maastojohtajakurssi. 

Samanaikaisuuden ansiosta kurssien päätteeksi pystyttiin pitämään 

monipuolinen etsintäharjoitus, jossa maastojohtajat pääsivät treenaamaan 

johtamistaitojaan etsintäkurssilaisten kanssa.

Teksti ja kuva Elina Hyypöläinen 

Ennen harjoituksen alkua maastojohtajakurssilaiset tekivät yhdessä suunnitelman siitä, miten etsintä alueella kannattaisi suorittaa.
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Kurssien saldona saatiin 19 
uutta etsijää ja 11 maas-
tojohtajaa Satakuntaan. 

Yli puolet osallistujista oli nai-
sia ja myös nuorten osuus oli 
merkittävä. 

– Mainitsimme kurssi-ilmoi-
tuksessa, että toivomme pai-
kalle erityisesti nuoria. Osa 

nuorista on tullut SPR:n toi-
mintaan Bigpepa-leirin kautta. 
He ovat olleet ohjaajina lei-
rillä ja nyt tulivat etsintäkurs-
sille, osa toi myös kavereitaan 
mukanaan, kertoo Satakunnan 
vt. valmiuspäällikkö Mia Vet-
tenranta. 

– Tärkeätä on, että saisimme 

kaikki kursseille osallistuneet 
välittömästi mukaan toimin-
taan. Joko siten, että heillä jo 
kurssille tullessaan on tiedossa 
hälytysryhmä, johon kuuluvat 
tai sitten he lähtisivät kurssilta 
mukanaan numero, johon voi 
olla yhteydessä. 

Naiset ja nuoret aktiivisia

Etsintäkurssilaisille opetettiin näkötuntumaharavointia havainnollisin välinein. 

– Tärkeätä on luoda ensin yleiskuva ennen kuin 
menee syvemmälle yksityiskohtiin. Suunnitelmaa 
tehtäessä arvioidaan millainen alue on ja miten se 
kannattaa käydä läpi. Tositilanteessa aikaa on usein 
vain kymmenen minuuttia, joten kovin perusteel-
lisia suunnitelmia ei ehdi tehdä, Salonsaari muis-
tutti tulevia maastojohtajia.

– Maastossa homma ei kuitenkaan aina mene 
siten, kuin kartalle piirretään, vaan eteen tulee kai-
kenlaisia esteitä. Koulutetulla maastojohtajalla on 
valmiudet ratkoa näitä. 

Yksi tärkeä oppi harjoituksesta oli, että maasto-
johtajan on huolehdittava, että vauhti pysyy teh-
tävään nähden sopivana. Keskimääräinen etene-
misvauhti vaihtelee etsintämenetelmästä ja olo-
suhteista riippuen puolesta kilometristä puoleen-
toista kilometriin tunnissa. 

Käytetyn ajan sijaan on toki tärkeämpi keskittyä 
siihen, että etsitään huolellisesti. 

Harjoitus onnistui hyvin, ja maalimieskin löytyi 
maastosta ennen harjoitukselle varatun ajan päätty-
mistä. Harjoitukseen osallistunut poliisipartio antoi 
tunnustusta kurssilaisten asenteelle. 

– Ilmeistä ja eleistä näki, että vaikka kyse oli 
harjoituksesta, siihen suhtauduttiin täydellä vaka-
vuudella.  

–Koulutetulla maastojohtajalla on valmi-
udet toimia maastossa niin joukku-
een, ryhmän kuin partionkin johtajana. 

Vapepa-johtajalta vapautuu aikaa koko operaation 
johtamiseen, kun maastossa tapahtuvaa toimin-
taa johtaa osaava henkilö, toteaa valmiuskoulut-
taja Juhani Salonsaari. Salonsaari toimi Porissa 
etsinnän maastojohtajakurssin vastaavana kou-
luttajana. 

Erityisesti partioetsintämenetelmän yleistymi-
nen kasvattaa osaavien maastojohtajien tarvetta. 
Partioetsintämenetelmän ansiosta etsintä saadaan 
nopeasti käyntiin ja resurssien käyttö järkeväm-
pää, kun voidaan lähettää myös pienempiä yksi-
köitä maastoon. 

Eri etsintämenetelmät tulivat tutuksi

Olennainen osa kurssia oli poliisin kanssa yhteis-
työssä järjestetty etsintäharjoitus, jossa pääs-
tin kokeilemaan oppeja käytännössä. Maastossa 
harjoiteltiin kolmea eri etsintämenetelmää: par-
tioetsintää, reittiharavointia ja näkötuntumaha-
ravointia. Ennen harjoituksen alkua maastojohta-
jakurssilaiset saivat tehdä ensimmäiset suunnitel-
mansa siitä, miten etsintä kullakin alueella kan-
nattaisi suorittaa. 

Maastossa 
homma ei aina 
mene siten kuin 
kartalle piirretään, 
vaan eteen tulee 
kaikenlaisia esteitä.
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Satakunnassa järjestettiin kesäkuussa etsintä-
harjoitus Pomarkussa Isojärvellä, jonka saarista 
etsittiin kadonneita henkilöitä. Mukana harjoi-

tuksessa oli reilu 40 vapaaehtoista ja kolme pelas-
tuskoiraa. Harjoituksen olivat suunnitelleet ja jär-
jestäneet lähialueen hälytysryhmät talkoovoimin.

– Alkuvuosi on onneksi ollut meillä rauhallinen 
hälytysten osalta. Hiljaisempina aikoina on kui-
tenkin tärkeää harjoitella ja pitää näin hälytysryh-
mien valmiutta kunnossa, harjoitusta suunnittele-
massa ollut valmiuskouluttaja Sami Nygård Meri-
karvialta kertoo.

Isojärven järvipelastusyhdistyksen Sotka-pelas-
tusveneen ansiosta päästiin kokeilemaan muun 
muassa koirien ja etsijöiden kuljettamista saariin. 
Sekä etsinnän johto että järvipelastusyhdistys sai-
vat harjoituksesta tärkeää tietoa siitä, miten toi-
mia tehokkaammin yhdessä. Jokainen hälytystehtä-
vässä säästetty minuutti on tärkeä – varsinkin vesi-
alueilla, kun kadonnut henkilö voi olla kylmettynyt 
tai ensiavun tarpeessa.

Etsintämetodina saarissa käytettiin partioetsin-
tää, joka on vielä monelle hälytysryhmäläiselle uusi 
menetelmä. Se vaatii toimiakseen kokenutta par-

Pomarkussa harjoiteltiin 
etsintää saarilla

tionjohtajaa. Helpossa maastossa, jossa etsintä-
lohkot ovat riittävän pieniä, myös kokemattomampi 
partionjohtaja pärjää. 

Meno veneellä etsintäpaikalle oli uusi kokemus 
kaikille etsijöille ja pelastuskoirille. Koirien ohjaa-
jat olivat erittäin tyytyväisiä siihen, etteivät koirat 
olleet venematkasta millänsäkään. 

– Harjoituksiin kannattaakin aina liittää jokin uusi 
elementti, joka haastaa osallistujat toimimaan eri-
laisissa tilanteissa. Lisäksi mukaan on hyvä piilot-
taa pari yllätystä, sillä niiden avulla luodaan jänni-
tystä harjoituksiin ja osallistujat saavat arvokasta 
kokemusta, miettii Nygård.

Tässä harjoituksessa maastosta löytyi sekä jal-
kavammaansa ensiapua tarvitseva etsittävä että 
elvytettävä harjoitusnukke. Harjoitus vietiin tältäkin 
osin loppuun asti: elvytystä antanut ryhmä piti jo 
paikan päällä lyhyen keskustelun ja pääsi heti joh-
topaikalla käymään tilannetta läpi koulutetun hen-
kisen tuen vapaaehtoisen kanssa.

Monipuolinen harjoitus tarjosi monella tasolla 
onnistumisia ja oivalluksia – sekä tietysti sitä perus-
rutiinia, jota tarvitaan, että ollaan aina valmiina läh-
temään viranomaisen avuksi. 

Teksti ja kuva Marja-Leena Liipo 

HARJOITUS

Osana harjoitusta maastosta löytyi elvytystä vaativa etsittävä. 
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Kuopion Vapepan vapaaehtoiset osallistuivat 
huhtikuussa Kuopion lentoasemalla Rissalassa 
järjestettyyn viranomaisten yhteistoimintahar-

joitukseen. Harjoitustilanteessa lentokone törmäsi 
maahan laskeutumisen yhteydessä. 

Harjoituksen tavoitteena oli testata lentoase-
man pelastussuunnitelmaa lento-onnettomuuden 
varalta. Harjoitukseen osallistui n. 150 pelastajaa 
Vapepan lisäksi Finavialta, pelastuslaitokselta, sai-
raanhoitopiirin ensihoitopalveluista, Kuopion yli-
opistollisesta sairaalasta, poliisista ja Puolustusvoi-
milta sekä maaliryhmän jäseniä ja dokumentoin-
nista vastaavia opiskelijoita Ingmanin käsi- ja tai-
deoppilaitokselta.

Mielekäs ja hyödyllinen harjoitus

Vapepasta harjoitukseen osallistui Vapepa-johtaja 
ja 15 vapaaehtoista. Vapepa vastasi myös harjoi-
tusosaston muonituksesta kenttäkeittiöllään.

– Vapepan hälytysosasto oli yhdistelmä koke-
musta ja tuoreutta. Mukana oli kokeneita vapepa-
laisia, mutta myös ihan ensikertalaisia. Aluksi toi-
mimme toisena maaliosastona, eli esitimme onnet-
tomuuskoneen matkustajia kentälle vastaan tulleita 
omaisia. Sitten vaihdoimme roolia ja ryhdyimme 
pelastusviranomaisten apuna hoitamaan ensihuol-
lon tehtäviä lievemmin loukkaantuneiden ja vam-
moitta selvinneiden matkustajien parissa, kertoo 
harjoituksessa Vapepa-johtajana toiminut Mika 
Lyytinen.

HARJOITUS

Rissala 2016: 

Kuopiossa harjoiteltiin 
lento-onnettomuuden 
varalta
Teksti Elina Hyypöläinen 

Harjoituksen tavoitteena 
oli testata lentoaseman 
pelastussuunnitelmaa  
lento-onnettomuuden varalta.

– Porukassa oli innostunut fiilis ja yhteistyö viran-
omaisten kanssa toimi erinomaisesti. Yhteistoimin-
nan harjoittelemisen lisäksi tavoitteena oli myös löy-
tää kehityskohteita. Löysin omasta Vapepa-johtajan 
roolistani kehitettäviä asioita ja myös viranomaiset 
löysivät tavoitteidensa mukaisesti kehittämiskoh-
teita, Lyytinen kertoo. 

Harjoitus koettiin mielekkääksi ja hyödylliseksi. 
Oikeita hälytyksiä tulee Vapepalle harvakseltaan, 
joten harjoitusten rooli valmiuden ylläpidossa on 
merkittävä. 
Valmiuspäällikkö Mika Korppinen seurasi harjoi-
tusta tarkkailijana ja valmiuspäällikön roolia Vapepa-
johtajan kanssa pelaten. 
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Tiivistetty koulutusyhteis-
työ Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen (MPK) 

kanssa käynnistyi toden teolla 
viime syksynä, kun Etelä-Poh-
janmaan vapepalaiset kokoontui-
vat saman pöydän ääreen MPK:n 
Etelä-Pohjanmaan koulutus- ja 
tukiyksikön edustajien kanssa. 

– Halusimme reserviläisiä laa-
jemmin mukaan toimintaan. Läh-
tökohtana suunnittelulle oli, että 
reserviläiset ovat suuntautuneet 
toimimaan johtotehtävissä ja 
heitä voisi kiinnostaa maastojoh-
tajana toimiminen. Samalla avau-
tuu koulutuspolku aina Vapepa-
johtajaksi saakka, kertoo Länsi-
Suomen piirin vt. valmiuspääl-
likkö Aki Valonen hankkeen läh-
tökohdista.

Etelä-Pohjanmaalla sorvattiin 
kokonaisuus, joka vastaa reser-
viläisten omiin toiveisiin, mutta 
samalla täyttää Vapepan valtakun-
nalliset vaatimukset. Koulutusput-
kessa koulutetaan osallistujat yhtä 
kyytiä maastojohtajaksi asti. Myös 
Puolustusvoimat on tunnustanut 
kurssin hyödyllisyyden: kurssin 
käyneet saivat osallistumisestaan 
neljä kertausharjoitusvuorokautta.

Onnistunut alku 
Vapepan ja MPK:n 
tiivistetylle yhteistyölle 
Etelä-Pohjanmaalla
Reserviläisjärjestöille suunnattu maastojohtajakoulutus sai lisäväriä, kun 

kurssilaiset kutsuttiin koulutuksen aikana oikeaan hälytykseen mukaan 

peräti kahdesti. Hälytysten osuminen kurssin ajalle konkretisoi hyvin, 

mistä Vapepan toiminnassa on kyse ja näytti kuinka Vapepan kautta on 

mahdollista päästä osallistumaan todellisiin tilanteisiin.

Puolustusvoimat tuki yhteis-
työtä muutoinkin antamalla 
PVMoodle-verkko-opiskelualustan 
kurssin käyttöön, ja lisäksi maa-
kuntakomppania kustansi jäse-
niensä osallistumismaksut.

Käytännönläheinen 
kokonaisuus
Koulutus oli useampiosainen toi-
minnallinen kokonaisuus, jossa 
pyrittiin tekemään enemmän kuin 
istumaan tunnilla. Lyhyellä joh-
dantojaksolla tutustuttiin viran-
omaisyhteistyöhön, 
kurssin sisältöön ja 
Moodlen toimin-
taan. Sitten seu-
rasi n. viikon mit-
tainen etäopiske-
lujakso Moodlessa, 
minkä päätteeksi oli 
kevyt verkkotentti-
osuus, jolla varmis-
tettiin että teoria-
osuus oli käyty läpi.

– Lähipäiviä pidettiin kaksi; 
ensimmäisenä käytiin läpi etsin-
nän peruskurssin sisältöä sekä 
koulutettiin etsintämenetelmät, 
viestiliikenteen perusteet ja Vape-
pan yleiset toimintaperiaatteet. 

Teksti Elina Hyypöläinen Kuva Aki Valonen 

Toisena lähipäivänä opiskeltiin 
maastojohtajatoimintaa, paikan-
nusta, suunnistusta, GPS-laittei-
den ja karttaohjelmistojen toi-
mintaa, ryhmäkohtaisia valmi-
usasioita sekä oman ryhmän 
pikakouluttamista etsintätehtä-
ville. Perehdyimme myös Vape-
pan koulutustoimintaan, ja alu-
een Virta-tarkastaja kertoi ja esit-
teli pelastuskoiratoimintaa, Valo-
nen kuvailee.

Kurssilla tutustuttiin OHTOon, 
jonne kaikki rekisteröityivät 

samoin tein. Testi-
ympäristöön tehtiin 
kurssilaisista oma 
hälytysryhmä, mitä 
päästiinkin testaa-
maan myös käytän-
nössä. Testi-OHTOa 
käytettiin kokeilu-
mielessä myös jou-
kon koolle kutsumi-
seen oikeaan häly-
tykseen. Uusi häly-

tysjärjestelmä osoitti helppou-
tensa ja nopeutensa oikeissa 
tilanteissa ja vakuutti kurssilaiset 
välittömästi, hyvin toimi!

Kurssin päätteeksi huhtikuussa 
pidettiin yhteistoimintaharjoi-

Uuden maasto-
johtajaksi  
valmistavan  
kurssiputken  
suoritti  
15 kurssilaista,  
joilla on nyt oma 
hälytysryhmä.
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tus Kurikassa. Samaan harjoituk-
seen koottiin muidenkin keväällä 
Etelä-Pohjanmaalla järjestettyjen 
Vapepa-kurssien osallistujat, jol-
loin yhdellä harjoituksella saatiin 
kolme eri kurssia päätökseen. 
Reserviläiset pääsivät harjoitte-
lemaan maastojohtajana toimi-
mista harjoituksessa. 

Uuden maastojohtajaksi val-
mistavan kurssiputken suoritti 
15 kurssilaista, joilla on nyt oma 
hälytysryhmä. Toiveissa on, että 
uudet maastojohtajat jalkauttavat 
Vapepa-osaamistaan omiin reser-
viläisjärjestöihinsä ja sitä kautta 
saataisiin toimintaa syttymään 
useammilla paikkakunnilla Etelä-
Pohjanmaalla.

Hyvä yhteistyö  
MPK:n kanssa jatkuu

– Päänavaus on nyt tehty. 
Pidimme muutama viikko sit-
ten palaverin MPK:n koulutus- ja 
tukiyksikön kanssa ja sovimme, 
että ensi vuonna järjestämme 
vastaavan kokonaisuuden. Seu-
raavan kurssin yhteistoiminta-
harjoitus ajoitetaan elokuun 
loppupuolelle valtakunnallisen 
Vapepan ja MPK:n yhteisharjoi-

Reserviläisille räätälöidyssä koulutusputkessa koulutetaan osallistujat yhtä kyytiä maastojohtajaksi asti. Toiveissa on, että uudet maastojohtajat 
jalkauttavat Vapepa-osaamistaan omiin reserviläisjärjestöihinsä. 

Kurssin päätteeksi huhtikuussa pidettiin yhteistoimintaharjoitus Kurikassa. Harjoitusten lisäksi 
kurssilaiset pääsivät osallistumaan oikeaan hälytykseen peräti kahdesti koulutusten aikana. 

tuksen yhteyteen. Kurssirunko on 
olemassa ja seuraavan koulutuk-
sen toteuttaminen onnistuu huo-
mattavasti pienemmällä panos-
tuksella.  MPK on hyvä kumppani 
koulutusjärjestelyihin. Heillä on 
hyvät ilmoittautumis- ja huollon 
järjestelmät sekä hyvät menetel-
mät yhteydenpitoon ja markki-
nointiin, Valonen toteaa. 

– Välillä osallistujien haali-
minen kursseille on tuntunut 
kuin vetäisi kivirekeä perässään, 
mutta nyt suunta on alkanut 
kääntyä siihen, että meiltä kysy-

tään koulutusta ja osaamista. 
Muutamista alueen reserviläis-
järjestöistä on jo tullut kurssin 
jälkeen yhteydenottoja ja olen 
menossa pitämään heille infoti-
laisuudet. Mietinnässä on myös, 
pystymmekö järjestämään heille 
omia kursseja lähitulevaisuu-
dessa. 

Kurssin kouluttajina toimivat 
valmiuskouluttajat Jarmo Oja-
järvi, Antti Asuinmaa ja Jani 
Kantokoski, iso kiitos kurs-
sin onnistumisesta kuuluu myös 
heille! 
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Varjoliitäjät ja RPAS-
harrastajat liittymässä 
osaksi Vapepaa
Teksti: Elina Hyypöläinen

TOIMINTAA 

Suomen Lentopelastusseura käy parhaillaan 
neuvotteluja moottoroitujen varjoliitimien ja 
RPAS-laitteiden (kauko-ohjattujen ilma-alus-

ten) käyttämisestä Vapepan etsinnöissä. Tavoit-
teena on, että vuoden 2017 aikana näitä voitai-
siin virallisesti alkaa käyttää etsinnöissä ja muissa 
soveltuvissa tehtävissä. 

Kun yhteistyö virallistetaan, saadaan sovittua lai-
tevaatimuksista, tarvittavista koulutuksista ja toi-
mintamalleista sekä vapaaehtoisille maksettavista 
kulukorvauksista. 

Jäseneksi Suomen Lentopelastusseuraan

Varjoliitäjät ovat perustamassa omaa yhdistystä, 
joka toimii vain Vapepa-yhteyksissä. Yhdistykseen 
liittyvät saavat koulutuksen Vapepa-toimintoihin. 

RPAS Finland ry:n alaisuuteen on perustettu 
alajaos, joka vastaa RPAS-laitteiden käyttämisestä 
vapaaehtoistoimintaan. Myös he käyvät Vapepan 
koulutukset. 

Varjoliitäjät ja RPAS Finland ry tulevat liittymään 
jäseneksi Suomen Lentopelastusseuraan, joka vas-
taa näistä toiminnoista Vapepassa. 

– Suomen Lentopelastusseura on hakenut pro-
jektirahoitusta ensi vuodelle Raha-automaattiyh-
distykseltä näiden toimintojen käynnistämiseen 
ja nivomiseen osaksi Vapepan toimintaa. Projek-
tissa on tarkoitus selvittää, miten ja mihin laitteita 
voi tehokkaimmin hyödyntää lentopelastustehtä-
vissä. Halukkaat uudet vapaaehtoiset koulutetaan 
ja kevään aikana järjestetään ensimmäiset harjoi-
tukset, joissa uudet toimijat ovat mukana, kertoo 
Suomen Lentopelastusseuran toiminnanjohtaja 
Janne Vainio. 

Kokemusta laitteiden  
käytöstä on jo karttunut
Ensimmäisiä kokemuksia laitteiden käytöstä etsin-
nöissä on toki saatu jo aiemmin. Viimesyksyisessä 
Barents Rescue -harjoituksessa käytettiin RPAS-lait-
teita helikoptereiden, lentokoneiden ja maassa toi-
mivien etsintäjoukkojen tukena.

Myös moottorivarjoliitäjien toimimista etsin-
nöissä on kokeiltu, esimerkiksi heinäkuussa moot-

torivarjoliitäjä löysi Alavieskassa kadonneen muis-
tisairaan miehen. 

Vaatimuksia uusille toimijoille

Ennen kuin toiminta osana Vapepaa voi alkaa, kum-
mankin toimijan kanssa sovitaan laite – ja turva-
vaatimukset sekä koulutukset. 

– Yksi Lentopelastusseuran arvoista on turvalli-
nen toiminta, ja se on sidoksissa koulutustoimin-
taan, jolla luodaan turvallinen toimintamalli. Len-
topelastusseurassa säädöksiä noudatetaan hyvin 
konservatiivisesti. Vaikka mieli tekisi ajatella jous-
tavasti, se ei käy päinsä. Kummatkin laitteet ovat 
oikein käytettyinä ja oikeissa olosuhteissa turvalli-
sia, Vainio muistuttaa.

– Varjoliitäjille ja RPAS-laitteiden käyttäjille jär-
jestetään koulutusta lentopelastustehtäviin. Perusta 
osaamiselle hankitaan Vapepan peruskurssilla ja 
lentopelastajien perehdytyskoulutuksessa. Muita 
koulutusvaatimuksia tarkennetaan projektin aikana, 
Vainio kertoo. 

Yhteistoiminta ja oikea roolitus tärkeätä

Kun uusia toimijoita tulee mukaan lentopelastustoi-
mintaan, tärkeintä on yhteistoiminta ja oikea rooli-
tus, jolla saadaan hyödynnettyä eri toimijoiden par-
haat ominaisuudet. Vastaavasti pitää myös ymmärtää 
rajoitteet, joita uusiin laitteisiin liittyy. Ne ovat esimer-
kiksi herkkiä sääilmiöille kuten tuulelle, ilmavirtauk-
sille ja sateelle, tosin RPAS-laitteita voidaan käyttää 
pilvikorkeuden, näkyvyyden ja valoisuuden suhteen 
huonommissa sääolosuhteissa kuin lentokonetta. 

RPAS-laitteilla on mahdollista tarkistaa suoalu-
eita, rantoja tai muita vastaavia kohteita, joihin ei 
kävellen pääse. RPAS-laitteet samoin kuin varjolii-
timet kulkevat hitaammin, joten niistä on parem-
mat mahdollisuudet havaita etsittäviä kohteita kuin 
korkeammalta ilmasta. 

– Vuodenvaihteessa käynnistyvän projektin 
aikana tarkennamme, mihin RPAS-laitteita ja var-
joliitimiä tullaan käyttämään sekä sovimme yhteis-
toiminnasta. Yhteisharjoituksilla varmistamme, että 
toimintamallit toimivat myös käytännössä, Vainio 
toteaa. 
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I ledaren konstaterar Arsi Veik-
kolainen att Vapepas nya larm-
system OHTO hjälper rädd-

ningstjänsten att allt bättre bistå 
myndigheterna i olika uppgifter. 
Några större ändringar i larmgrup-
pens verksamhet torde inte vara 
på gång men för operationsled-
ningen erbjuder OHTO bättre red-
skap att leda situationer. 

Veikkolainen berättar också om 
en statistik över efterspaningar 
under 2010–2015. Kostnaderna 
som anlitandet av Vapepa medför 
myndigheten underskrider 500 
euro per hittad försvunnen med 
klar marginal.

Vapepas larmsystem OHTO 
tas i bruk vid årsskiftet. Med hjälp 
av OHTO kan man till exempel 
snabbt informera frivilliga om ett 
larm och operationsledningen om 
tillgängliga människor och red-
skap.Via OHTO kan man snabbt 
skicka meddelanden från opera-
tionsledningen till de som anmält 
sig till uppgiften om till exempel 
mötesplatsen ändras, ett bered-
skapslarm omvandlas till ett 
egentligt larm eller om situatio-
nen upplöses. 

Frivilliga i FRK:s första 
omsorgengrupp i Lahtis berät-
tar om sina uppgifter. Den 17 
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mars körde en lastbil fullastad 
med svavelsyra av vägen i närhe-
ten av Lahtis centrum. Medlem-
marna i första omsorgengruppen 
tog hand om personerna som 
evakuerades från sina hem tills 
situationen var över och de kunde 
återvända hem.

Därnäst larmades gruppen för 
att bistå med evakueringen av 
ett brinnande höghus. För en del 
boende ordnades tillfällig inkvar-
tering och man såg till att perso-
ner som förlorat sin egendom fick 
basförnödenheter. 

I Satakunta ordnades en 
grundkurs i efterspaning och en 
kurs för terrängledare under sista 
veckoslutet i maj. Kurserna avslu-
tades med en efterspaningsöv-
ning där terrängledarna fick träna 
sin ledningsförmåga tillsammans 
med kursdeltagarna.

En utbildad terrängledare kan 
leda såväl trupper, grupper som 
patruller i terrängen. Behovet av 
terrängledare ökar i takt med att 
användningen av patrullspanings-
systemet blir vanligare. 

I juni ordnades en efterspa-
ningsövning vid sjön Isojärvi i 
Påmark där man letade efter för-
svunna personer på öar. Under 
övningen fick man testa hur det är 

att transportera hundar och efter-
spanare till öar. Som spanings-
metod användes patrullspaning. 

Den mångsidiga övningen 
erbjöd insikter och förstås basru-
tiner som behövs för att man all-
tid ska kunna vara redo.

Vapepas frivilliga deltog i en 
övning som myndigheterna ord-
nade på Kuopio flygplats i Ris-
sala. Under övningen testades 
flygplatsens räddningsplan inför 
flygolyckor. 

Vapepas och MPK:s intensi-
fierade samarbete i Södra Öst-
erbotten fick en lyckad start. För 
reservisterna i Södra Österbotten 
planerades en utbildningshelhet 
där deltagarna utbildades till ter-
rängledare i ett sträck. 

Under utbildningen larmades 
kursdeltagarna två gånger till rik-
tiga uppgifter. 

Finlands Flygräddningssäll-
skap förhandlar om använd-
ningen av motoriserade flygskär-
mar och RPA-anordningar (fjärr-
styrda luftfartyg) vid Vapepas 
spaningar. Målet är de ska kunna 
börja användas officiellt vid spa-
ningar och andra lämpliga uppgif-
ter under 2017. 
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MERKITSE KALENTERIIN:

 Ilmi 2017  
 -yhteisharjoitus
Vapepa juhlistaa 100-vuotiasta Suomea järjestämällä  
Ilmi 2017 -yhteisharjoituksen.

Tavoittena on tuoda esiin Vapepan koko toiminnan kirjoa ja harjoitella erityisesti Vapepalle uusia 
toimintamuotoja kuten yhteistoimintaa RPAS- ja varjoliidinharrastajien kanssa sekä uudistettua 
öljyntorjunnan toimintamallia. Suunnitteilla on harjoituksia niin maastossa, merellä kuin ilmassa. 
Harjoitusten sisällöt vahvistetaan paikallisen tarpeen mukaan.

Harjoitukset järjestetään Ilmin päivänä 26.8.2017 (tai vaihtoehtoisesti 27.8.) eri puolella Suomea. 
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