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1. Uuteen vuoteen…                  Oulu 2.2.2017 
 
Vuosi 2017 avattiin perinteisellä Valmiusavausseminaarilla. Tässä tiedotteessa on poimintoja päätöksistä.  

Jaskan jälki -muistopalkinto 2017 luovutettiin tällä kertaa Reino Määtälle (Sotkamo). Kouluttajat olivat ni-
menneet vuoden 2016 kouluttajaksi Marika Tähden (Haukipudas). Lasse Ratava (Vaala) ja Tauno Bräysy 

(Tyrnävä) ottivat tilaisuudessa vastaan tasavallan presidentin myöntämät Suomen Leijonan ansioristit. Mar-
ko Hyväri (Lumijoki) puolestaan sai valtakunnallisen pelastajan arvonimen Pohjoisen Suomen Vapepa-
foorumissa marraskuun lopussa. Parhaimmat onnittelut! 

 

2. OHTO -toiminnanohjausjärjestelmä tutuksi 

Valtakunnallinen valmiustietokanta hälytysjärjestelmineen on otettu jo osin käyttöön valtakunnassa. Mei-
dänkin on aika kirjautua OHTOn tietokantaan ja siirtyä asteittain valtakunnalliseen hälytysjärjestelmään.  

Asiaa helpottamaan ja nopeuttamaan OHTO-kouluttajamme Marika Tähti ja Jari Huhtakallio järjestävät jo-

kaisen paikallistoimikunnan alueella perehdytystilaisuuden asiaan (4 tuntia)– katso kohta 5 ja erillinen liite. 
Tilaisuudet on tarkoitettu kaikille vapepalaisille – mukaan toivotaan ainakin yhtä edustajaa per hälytysryh-
mä. Tarttukaa tilaisuuteen! 
 
 
3. HÄTI 2017 -hälytystiedosto käyttöön 

 
Uusi HÄTI 2017 on ilmestynyt ja postitukset tehty. Olethan saanut omasi? Jos et, ilmoita asiasta minulle  
p. 0400 137 037/Markku Grip tai s-postiin markku.grip@redcross.fi. HÄTI jaetaan Vapepan hälytysryhmien 
yhteyshenkilöille, Vapepan toimikuntiin, johtajille, kouluttajille, päivystäjille, muille aktiiveille sekä viran-
omaisille. Jos huomaatte korjattavaa, ilmoittakaa asiasta heti minulle. Tässä jo päivitystietoa: 

Uusi ryhmä Oulun seudun paikallistoimikunnan alueelle/Ylikiiminki 

- yhteyshenkilö Tenho Kiljander, Aittokyläntie 210 Ylikiiminki, p. 040 577 7309, tenho.kiljander@gmail.com   
- toimialue etsintä, jäseniä 29, kalustoa mm. 1 mönkijä, 1 soutuvene, 2 moottorikelkkaa, 3 traktoria 

 

4. Vapepan valtakunnallinen pelastajapalkinto Lumijoelle 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunta nimesi marraskuun kokouksessaan Marko Hyvärin (Lumi-
joki) valtakunnalliseksi pelastajaksi 2016. Marko on Vapepa-johtaja, Lakeuden kutsu -hälytysryhmän johtaja 
ja aktiivinen toimija Vapepassa. Erityisesti kahden viimekesäisen etsinnän aikana Hyväri on Vapepa-

johtajana toimiessaan osoittanut esimerkillistä tilannetajua.  
 
Syyskuussa Vapepa oli poliisin hälyttämänä etsimässä kadonnutta henkilöä Limingassa, mutta etsintä ei 
tuottanut tulosta. Virallisen etsinnän jo päätyttyä Hyväri päätti poliisin luvalla testata ryhmänsä kanssa uu-
sia, tekemiään naarausvälineitä etsintäpaikalla Limingan Temmesjoella. Itse tehdyn virtauspallon avulla 
selvitettiin, minne etsittävä olisi voinut todennäköisimmin virran mukana ajautua ja etsintä keskitettiin sin-
ne. Alle viiden minuutin naaraamisen jälkeen etsittävä löytyi vedestä.  

 
Etsinnän päätteeksi Hyväri järjesti läheisellä kodalla ryhmälleen loppupalaverin ja purkutilaisuuden, missä 

käytiin vielä etsintä läpi. Nokipannukahvien ja makkaranpaiston lomassa purettiin myös tuntemuksia, mitä 
etsittävän löytäminen kuolleena saattaa aiheuttaa. Hienosti toimittu! 
                      Jatkuu>> 
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Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueelle tuli muitakin valtakunnallisia huomionosoituksia: Jarmo Lempiäinen 
(Oulu) palkittiin Vapepan korkeimmalla huomionosoituksella, Vapepan Ansioristillä. Kultainen ansiomitali 

myönnettiin Antero Salolle (Nivala), Hopeisen Ansiomitalin saivat Anne-Maarit Hintikka (Haapavesi), Pekka 
Käkelä (Kuusamo) ja Janne Auvoranta (Kuusamo). Parhaimmat onnittelut näillekin palkituille! 
 
 
5. Kevään tapahtumakalenteri 2017 (tilanne 2.2.2017) 

 
Alla on päivitetty Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tapahtumakalenteri. Tarkemmat tiedot löydät verkko-
sivuiltamme osoitteesta www.vapepa.fi > Tapahtumakalenteri.  Kalenteria täydennetään lähes viikoittain.   
 
12.2 Etsintäharjoitus (Oulu)  
16.2. OHTO-koulutusilta (Oulu)  

17. - 18.2.     Vapepa-johtajatäydennys (keväällä koulutetut; Paltamo) 
25.2. OHTO-koulutus (aamupäivällä Pudasjärvi ja iltapäivällä Kuusamo)  
25.2. Moottorikelkkakurssi (Virpiniemi)  
helmi-maalis  Vapepan paikallistoimikuntien kokoukset  
maalis? Peruskurssi + MSO + Hätäensiapu (Taivalkoski)  

18.3. OHTO-koulutus (Kajaani)  
19.3.  OHTO-koulutus (Oulainen)  

23.3. Vapepan maakuntatoimikunnan kokous (Oulu)  
25.3. Ensihuoltokurssi PER (Muhos)   
huhti? Peruskurssi (Raahe)  
huhti? Taajamaetsintä (Nivala)  
29.4.        Etsintäkurssi + MSO (Pyhäjoki)    
25. - 28.5.  Vapepa esittäytyy Pohjois-Suomen Erämessuilla (Oulu)  
26.5. Valmiuden vahdinvaihtopäivä (Oulu)  

2.-3.6. Valmiuskouluttajaseminaari (Kestilä)  
 
Valtakunnallisia koulutuksia ja tapahtumia: 
 
11.2. 112-päivän tapahtumia eri puolella maata 
17. – 19.3. Vapepa-johtajakurssi (Heinola, Nynäs)  

7. – 9.4. Valmiuskouluttajien sisältöosa (Heinola, Nynäs) 
18. – 20.8.  Vapepan Sukeltajakurssi (Rovaniemi) 
 
 
6.  Suomi 100 vuotta – Ilmi harjoitus lähestyy… 

Elokuun viimeisenä viikonloppuna eri puolilla Suomea järjestetään Vapepan pelastuspalveluharjoituksia. 
Meidän toiminta-alueellamme kolmiosainen suuronnettomuusharjoitus ajoittuu lauantaille 26.8.2017. Harjoi-

tus toteutetaan Haukiputaan/Oulunsalon alueella. 

Vapepan väki saa testata taitojaan viranomaisten kanssa suuressa liikenneonnettomuustilanteessa, merilii-
kennehaverissa ja rivitalon tulipalotilanteessa. Luvassa on monipuolista harjoitustoimintaa: ensiapua, viesti-
toimintaa, ensihuoltoa, johtamista, muonittamista, liikenteen ohjaamista… Palaamme aiheeseen kevääm-
mällä. 

 

 

Hyvää ja turvallista kevättä toivottaen, 
 
 
 
 

Markku Grip 

valmiuspäällikkö  
Suomen Punainen Risti, Oulun piiri 
markku.grip@redcross.fi 
0400 137 037 
 

http://www.vapepa.fi/

