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Kuva: Elina Hyypöläinen

Vapepa on osaavien auttajien verkosto

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) on Suomen Punaisen Ristin koordinoima 52 järjestön ja yhteisön yhteenliittymä.
Suomen Punainen Risti vastaa Vapepa-toiminnan yleisestä koordinaatiosta ja toiminnasta
maalla. Vapaaehtoista meri- ja järvipelastusta koordinoi Suomen Meripelastusseura ja vapaaehtoista lentopelastusta Suomen Lentopelastusseura.
Vapaaehtoisen pelastuspalvelutoiminnan koordinaatiota rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen ja Suomen Punaisen Ristin tuella. Koordinaatiojärjestönä Punainen Risti vastaa lisäksi
maastoetsinnän, ensihuollon ja viestitoiminnan peruskoulutuksesta, Vapepa-johtajien, valmiuskouluttajien ja valmiuspäivystäjien kouluttamisesta sekä koulutusjärjestelmän kehittämisestä. Jäsenjärjestöt huolehtivat itse ryhmiensä rekrytoinnista, hälytysvalmiudesta, koulutuksesta ja varustuksesta.
Vapepan vapaaehtoiset toimivat viranomaisten tukena silloin kun apua tarvitaan nopeasti tai
toimintaan tarvitaan runsaasti resursseja. Toisaalta ensihuollon ja henkisen tuen tehtävissä
on tyypillisesti vähän autettavia ja paljon auttajia. Koulutettujen vapaaehtoisten hälytysryhmät auttavat siellä, missä viranomaiset heitä eniten tarvitsevat – erityisesti kadonneiden ihmisten etsinnöissä ja tulipalojen jälkeisessä ensihuollossa. Tarvittaessa vapaaehtoiset hoitavat myös esimerkiksi liikenteenohjausta. Viime vuosina erityisesti henkisen tuen tehtävät
ovat lisääntyneet.
Alueellisesti ja paikallisesti Vapepan hallinto-organisaatio koostuu 15 maakuntatoimikunnasta
ja 100 paikallistoimikunnasta. Vapepa toimii koko Suomessa niin kaupungeissa kuin maaseudullakin. Koko maassa toimii noin 1 500 Vapepan hälytysryhmää, joihin kuuluu noin 18 000
vapaaehtoista. Vuonna 2016 Vapepan maalla saamista 359 hälytystehtävästä oli yli puolet
etsintätehtäviä. Ensihuoltotehtäviä oli kaikista tehtävistä joka kolmas.
Meripelastusseuran 133 alusta ja vapaaehtoismiehistöt suorittivat kaikkiaan1 595 eriasteista
pelastus- ja avunantotehtävää. Kiireellisiin tehtäviin hälytettiin 274kertaa, etsintöjä sekä sairaankuljetus- ja ensivastetehtäviä suoritettiin yhteensä 160.
Lentopelastusseuralle kertyi 54 hälytystä, jotka aiheuttivat 45 lentoa. Lisäksi lennettiin 242
palolentoa.
Vapaaehtoista pelastuspalvelua koordinoivat
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Puheenjohtajan terveiset
YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA
Näinä aikoina, jolloin sekä kansainvälisellä että kansallisella tasolla vastakkainasettelu ja erilaisuuden pelko näyttävät voimistuvan, on ollut suuri kunnia olla mukana Vapepan työssä. Vuosi
2016 osoitti jälleen sen, että Vapepan jäsenjärjestöt pystyvät
yhteistyöhön ja osallistumaan ennakkoluulottomasti uusiin
haasteisiin. Laajamittaisen maahanmuuton jatkotoimet ja öljyvahinkojen torjunnassa käynnistetyt yhteistyötä tukevat ratkaisut osoittivat jälleen vapaaehtoistyön voimaa.
Vapaaehtoistyön ja viranomaistoiminnan suhde näyttää olevan
koko ajan pienessä muutoksessa. Erityisesti väliportaan hallintoon suunnitellut viranomaistoimintaa koskevat muutokset heijastuvat tulevina vuosina myös Vapepan työhön. Kuntien ja
maakuntien suhde muuttuu ja sillä on vaikutuksia Vapepan
alue- ja paikallistoimintaan.

Kuva: Patrik Lindström

Myös uusi teknologia tuo uusia mahdollisuuksia etsintä- ja pelastustyöhön. Laajalle levinnyt
paikantamisteknologia sekä miehittämättömät ilma-alukset ja moottoroidut varjoliitimet ovat
hyvänä esimerkkinä uusista mahdollisuuksista.
Vuosi 2016 toi jälleen uutta Vapepan toimintaan ja nyt meillä on mukana jo 52 jäsenjärjestöä. Laajan jäsenverkon myötä Vapepa -koordinaationkin on jatkuvasti kehityttävä siten,
että keskustoimikunta ja työvaliokunta tukevat aina vain paremmin jäsenjärjestöjen sekä
maakunta- ja paikallistoimikuntien työtä. Vapepan hälytysjärjestelmä OHTO:n yhä laajempi
käyttöönotto tukee tätä tavoitetta. Jatkossa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että
Vapepan puitteissa tehty työ näkyy jäsenjärjestöissä ja päinvastoin.
Vuosi 2017 on itsenäisyytemme juhlavuosi. Vapepa näkyy maalla, merellä ja ilmassa sekä
varsinaisen toiminnan myös erilaisten tapahtumien kautta. Vapepan oma Suomi 100 vuotta tapahtuma ILMI 2017 elokuun lopussa tuo esille Vapepan osaamista ympäri maata.
Vapepa on lähimmäisen apuna ja viranomaisena tukena myös juhlavuotena.
Kari Välimäki
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Vuonna 2016 valmistauduttiin tuleviin muutoksiin
(Hälyttämisvalmius ja viranomaisyhteistyö)
Vuoden 2016 toimintaa leimasi valmistautuminen
viranomaiskentässä ja hallinnossa tapahtuviin
muutoksiin. Se näkyi aktiivisena yhteistyönä viranomaisten suuntaan ja omien toimintatapojen tarkastelemisena tuleviin haasteisiin vastaamiseksi.

Kuva: Elina Hyypöläinen

Suomen Pelastusjärjestöjen Keskusjärjestön
(SPEK) vetämässä vapaaehtoiset öljyntorjunnassa
-hankkeessa luotujen toimintamallien jalkauttamiseksi Suomen Punainen Risti käynnisti jatkohankkeen Reijo Rautauoman säätiön rahoituksella.
Jatkohankkeessa painopisteenä on laajamittainen
vapaaehtoisten joukkojen johtaminen ympäristövahingon torjunnassa.

Vapepan verkosto laajeni edelleen, kun Työväen retkeilyliitto liittyi mukaan 52. jäsenjärjestönä.
Vapepan hälytysjärjestelmä OHTO (OHjaamme TOimintaa) kehittämisprojekti päättyi vuoden
alussa, mutta OHTO:n käyttöönottaminen on vaatinut paljon työtä eri tasoilla koko vuoden
ajan. Kevään aikana tehtiin käyttöönoton pohjustusta, OHTO -kouluttajien ja -kummien koulutuksia sekä toiminnallisuuksien testaamista. Hälytysjärjestelmänä OHTO otettiin käyttöön
syksyllä muutamissa maakunnissa ja laajamittainen käyttö alkaa kevään 2017 kuluessa.
Syksyllä jatkettiin käytön yhteydessä havaittujen puutteellisten toiminnallisuuksien kehittämistä. Vaikka käyttöönoton alkuvaiheisiin liittyi paljon käytön kautta havaittavaa toiminnallista kehitystarvetta, on OHTO osoittanut toimivuutensa hälytysjärjestelmänä.
Vuoden 2016 painopisteeksi oli valittu paikallisen yhteistyön vahvistaminen kuntien ja Vapepa-järjestöjen kesken liittyen Kuntaliiton Kuja-hankkeeseen. Tämä tavoite jäi kuitenkin
toissijaiseksi osin laajamittaiseen maahanmuuttoon liittyvien toimien tieltä ja osin Kuja-hankkeen hiipumisen myötä. Silti erityisesti sosiaaliviranomaisten suuntaan tiivistettiin yhteistyötä
liittyen Vapepan ensihuoltoryhmien osaamisen hyödyntämiseen. Tämä näkyikin ensihuoltotehtävien määrän selvänä lisääntymisenä.
Laajemman yhteistyön rakentamista pelastuslaitosten kanssa tehtiin erityisesti vapaaehtoiset
öljyntorjunnassa -jatkohankkeen puitteissa. Käynnissä olevan pelastustoimen uudistuksen
vuoksi Vapepan ja pelastuslaitosten yhteistyö perustuu toistaiseksi paikallisiin tai alueellisiin
sopimuksiin.
Etsinnät ovat edelleen Vapepan keskeisin toimintamuoto. Vuonna 2016 Vapepa hälytettiin
153 etsintään, mikä on hieman edellisiä vuosia vähemmän. Etsinnöissä tehdään poliisin
kanssa tiivistä yhteistyötä, josta osoituksena mm. partioetsintämenetelmän kehittäminen ja
kouluttaminen yhteistyössä.
Uusina muotoina etsintään ovat tulossa miehittämättömät ilma-alukset (RPAS) ja moottoroidut varjoliitimet (MOVA). Suomen Lentopelastusseuran ohjauksessa on työstetty toimijoiden kanssa tarvittavaa säännöstöä, ohjeistuksia ja koulutusta toiminnan mahdollistamiseksi.
Vapepa oli mukana työstämässä Valtakunnallista merellisen suur- tai monialaonnettomuuden
yhteistoimintasuunnitelmaan (MoVeVa) liittyen evakuoitujen kokoamiskeskuksen perustamiseen ja toimintaan tarkoitettua ohjetta. Ohjetta on työstetty yhdessä meripelastusviranomaisten kanssa. Merellisten suuronnettomuuksien toimintamallien yhteensovittamista viranomaisten toimintaan jatkettiin harjoituksin ja yhteisin suunnitelmin.
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Roolien selkeyttäminen keskiössä

Kuva: Elina Hyypöläinen

(Jäsenjärjestöt, hallinto, verkosto, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimijat)
Vuoden alussa aloittaneet uusi puheenjohtaja Kari Välimäki ja uusi koordinaattori Arsi
Veikkolainen pyrkivät selkeyttämään Vapepan koordinaatiota tarkastelemalla avoimesti eri näkemyksiä ja kehityskulkuja.
Tämä työ jatkuu edelleen. Vuoden aikana on
pyritty kuvaamaan selkeämmin SPR:n roolia
koordinaattorina ja toisaalta merkittävänä
jäsenjärjestönä Vapepassa. Samoin on nostettu esiin muiden jäsenjärjestöjen roolia ja
merkitystä.

Loppuvuodesta keskustoimikunta asetti kolme jäsenjärjestövetoista työryhmää kehittämään
etsintää, henkistä tukea ja koulutusta. Etsinnän työryhmän vetovastuussa toimii Suomen
Latu, henkisen tuen työryhmän Suomen Mielenterveysseura ja koulutuksen työryhmän
Maanpuolutuskoulutusyhdistys MPK. Ensimmäisessä vaiheessa työryhmät tekevät tilannekartoituksen, jonka pohjalta lähdetään linjaamaan kehitystarpeita toiminnan laadun ja suorituskyvyn parantamiseksi.
Vuoden alussa Vapepan yhteistyötahoille tehtyyn kyselyyn vastanneet pitivät Vapepan toiminnassa tärkeimpänä asiana ajasta ja paikasta riippumatonta auttamisvalmiutta. Tämä Vapepa-verkoston osaaminen koostuu eri jäsenjärjestöjen erityisosaamisesta ja sen hyödyntämisestä hälytystehtävissä. Toiminnan kannalta keskeistä on verkoston yhteinen johtaja- ja
kouluttajakoulutus, joka tuo yhteen avainosaajat. Nämä avainvapaaehtoiset ylläpitävät auttamisvalmiutta ja sujuvaa operatiivista yhteistyötä paikallisella alueellisella ja valtakunnallisella tasolla.
Huomionosoitusjärjestelmää uusittiin vuoden 2016 alusta niin, että siinä on selkeämmin eroteltu toimintavuosiin ja toisaalta saavutuksiin perustuvia huomionosoitukset.
Valtakunnallisen vapaaehtoisen pelastajan palkinto myönnettiin Ouluun Marko Hyvärille.
Maakunnallisina pelastajina palkittiin Hämeestä hälytysryhmä Vivan johtoryhmä, Lapista Ensio Simonen, Satakunnasta Juhani Salonsaari sekä Varsinais-Suomesta Stina Törnblom.
Keskustoimikunnan vahvistamia hopeisia, kultaisia, erikoisluokan ansiomitaleja ja ansioristejä myönnettiin kaikkiaan 21 henkilölle. Lisäksi paikallis- ja maakuntatasolla jaettiin lukuisia
ansiomerkkejä, 1. luokan ansiomerkkejä sekä pronssisia ansiomitaleja sekä maakunnallisia
viirejä.
Vuoden 2016 toimintaan Saatiin Raha-automaattiyhdistyksen tukea 696 000 euroa edellisen
vuoden tapaan. Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun koordinaation ja ensihuollon kulut olivat
1 035 675 euroa, johon sisältyy piireille jaettu tuki 512 000 euroa. Suomen Punaisen Ristin
omarahoitusosuus oli yli 30 %. Edellisten lisäksi kokonaisuuteen kuluu Reijo Rautauoman
säätiön rahoittama Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa jonka kulut vuoden 2016 osalta olivat
12 931 euroa. Lakettaessa mukaan piirien kulut, ovat Vapepan kokonaiskulut yli 1,5 miljoonaa euroa.
Vuoden 2016 aikana pyrittiin aktivoimaan järjestöjä eri toimikuntatasoilla, mutta tämä työ on
vasta alussa ja vuoden 2017 painopisteenä.
Vapepan 52 jäsenjärjestöstä 10 on toimintaa tukevia ja 42 valmiusjärjestöjä, joilla on hälytysryhmätoimintaa. Kaikkiaan Vapepan valmiustietokannassa oli vuoden 2016 lopussa hieman noin 1 500 ensiavun, etsinnän ja ensihuollon hälytysryhmää, joissa mukana oli yhteensä
n. 18 000 vapepalaista. Toimijoiden edellisvuotta alhaisempi lukumäärä johtuu osin tilastoin-
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tijärjestelmän vaihdoksesta ja osin meneillään olevasta sukupolvenvaihdoksesta. Hälytysjärjestelmä OHTO:n käyttöönoton myötä on odotettavissa vielä lisää ilmoitettavan jäsenmäärän
laskua, koska odotettavissa on, että vähemmän aktiiviset toimijat eivät kirjaudu OHTO:on.
Ilmoitettu jäsenmäärä voi siis jatkossa vieläkin laskea, vaikka aktiivisten jäsenten määrän
osalta laskua ei tapahdukaan.
Yleisesti Vapepa-toiminta on pienessä nosteessa ja joillakin alueilla aktiivisuus on kehittynyt
vahvasti. Näin erityisesti Lapissa, jossa sekä hälytysryhmien että mukana olevien ihmisten
määrä on moninkertaistunut muutaman vuoden aikana.
Vapepan laaja-alainen osaaminen ja toiminnan monipuolisuus perustuu siihen, että jäsenjärjestöillä on omia erityisalueitaan, joista alla muutamia esimerkkejä.

(Kuvat: Mika Korppinen, Suomen Meripelastusseura, Kari Pullinen, Mika Korppinen)

Autoliiton tiepalvelumiesten lisäksi myös muita Autoliiton osastojen aktiivijäseniä on koulutettu liikenteenohjaus- ja etsintätehtäviin sekä muuhun Vapepa-toimintaan. Autoliiton harrastajat raportoivat vuonna 2016 partiointia, tehtäviä tai tapahtumia yhteensä 9 383 kappaletta, joista Vapepa-tehtäviä (tehtäviä, koulutuksia, tapahtumia yms.) oli 603.
Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on sekä normaali-, että poikkeusolojen valtakunnallinen koulutusorganisaatio, jonka toimintaa ohjaa laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta.
MPK:n koulutuksesta vastaa pääosin noin 3 000 sitoutunutta vapaaehtoista, joita tukee hieman alle 70 palkattua henkilöä. Vuonna 2016 MPK koulutti vajaalla 2 000 kurssilla yli 50 000
henkilöä ja koulutusvuorokausia kertyi lähes 90 000. Tästä koulutuskokonaisuudesta noin
kolmasosa on myös Vapepa-toimintaa hyödyntävää kokonaisturvallisuutta palvelevaa varautumis- ja turvallisuuskoulutusta.
Paliskuntain yhdistys on porotalouden ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntijaorganisaatio. Paliskuntain yhdistyksen 54 paliskunnasta on 8 mukana Vapepa-toiminnassa. Poromiehillä on
maastotuntemusta, hyvät valmiudet maastossa kulkemiseen ja omat maastoajoneuvot.
Suomen Lentopelastusseuraan kuuluu vapaaehtoisia koulutettuja sar-lentopelastajia ympäri
maata noin 500. Lentopelastusseuran 40 jäsenyhdistyksessä on yhteensä yli 50 etsintälentoon soveltuvaa lentokonetta.
Suomen Meripelastusseuraan kuuluu 58 jäsenyhdistystä, joista 28 sijaitsee rannikolla ja 30
sisävesillä. Yhdistykset ylläpitävät yhteensä 65 pelastusasemaa, joilla toimii noin 2000 aktiivista vapaaehtoista meripelastajaa. Käytössä on 133 pelastusalusta.
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Suomen Mielenterveysseuralla on 55 paikallista mielenterveysseuraa, joista kahdeksalla mielenterveysseuralla on henkisen tuen toimijoita Vapepan hälytysryhmissä yhteensä noin 40.
Mielenterveysseuran henkisen tuen toimintaan haluavien vapaaehtoisten peruskoulutusmallia
uudistettiin.
Suomen Palveluskoiraliitolla on 36 jäsenyhdistystä, joissa on pelastuskoiratoimintaa.
Hälytysryhmiä on 32 ja pelastuskoiratoiminnan vapaaehtoisia 814 henkilöä, joista 98 toimii
koiranohjaajana hälytysryhmissä. Hälytysryh mät saivat vuonna 2016 yhteensä 158 hälytystä, joista 29 oli varallaoloja).
Suomen Pelastuskoiraliiton 31 jäsenyhdistyksessä on 27 hälytysryhmää, joissa 429 jäsentä
ja 124 hälytyskoiraa. Pelastuskoiraliiton yhdistykset järjestivät vuoden 2016 aikana 3 596
säännöllistä viikkoharjoitusta, joiden kokonaisharjoitustuntimäärä oli 10 191 tuntia.
Hälytysryhmät saivat vuonna 2016 yhteensä 135 hälytystä, joista 92 johti etsintään.
SF-Caravan on matkailuajoneuvon käyttäjien muodostamien yhdistysten valtakunnallinen
keskusjärjestö. Salon seudun yhdistyksessä toimii noin kymmenhenkinen etsinnän hälytysryhmä, joka osallistuu erilaisiin hälytystehtäviin, erityisesti kadonneiden etsintään ja liikenteenohjaukseen.
Eri Vapepa-sukellusryhmät sukellusseuroissa osallistuivat erilaisille kadonneen henkilön tai
esineen etsintätehtäville viranomaisen apuna. Tärkeimmät tehtävät liittyivät hukkuneiden etsintään. Sukeltajaliittoon perustettiin vuoden 2016 alussa uusi valiokunta koordinoimaan valtakunnallista Vapepa-sukellustoimintaa. Vapepa-sukeltajakurssille osallistui 20 tulevaa Vapepa-sukeltajaa sekä yksi kouluttajaoppilas.
Edellisten esimerkkien lisäksi Vapepassa toimii monia muitakin aktiivisia järjestöjä.

Aktiivista koulutustoimintaa osaamisen varmistamiseksi
Vapepan hälytysryhmäläisten osaamista vahvistetaan vuosittain sadoissa koulutuksissa ja harjoituksissa. Vuonna 2016 Vapepan valmiustietokantaan tilastoitiin 262 koulutusta ja 88 harjoitusta. Koulutuksiin osallistui yli 4647 henkilöä
kerryttäen yli 30 000 tunnin kokonaistuntimäärän.
Vapepan kouluttajien ja johtajien osaamisesta
pidettiin huolta järjestämällä vuosittaisia valtakunnallisia ja alueellisia koulutuksia. Näistä kertyi 4 500 osallistumistuntia.
Kuva: Elina Hyypöläinen

Vapepan kouluttajapooli vahvistui 27 uudella kouluttajalla. Uudet kouluttajat järjestävät Vapepan kursseja omilla alueillaan. Vapaaehtoisvoimin järjestettävillä alueellisilla koulutuksilla
taataan hälytysryhmissä toimiville vapaaehtoisille tarpeellinen koulutus hälytystehtäviin ja
ylläpidetään hälytysvalmiutta. Kouluttajien täydennyskoulutuksessa päivitettiin 40 valmiuskouluttajan tietoja ja taitoja.
Vapepa-johtajaksi kouluttautui 30 henkilöä. Uudet johtajat ovat hyvä lisä alueiden resursseihin vastata viranomaisten avuntarpeeseen. Valtakunnallinen Vapepa-johtajien täydennyskoulutuksessa tietojaan ja taitojaan täydensivät 22 Vapepa-johtajaa.
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Valtakunnallisen koulutusjärjestelmän kehittämisessä tehtiin taustatyötä, jonka pohjalta lähdetään liikkeelle hieman uudelta pohjalta 2017 aikana ja varsinainen uudistustyö käynnistyy
vuoden 2018 aikana. Toisaalta nykyiset koulutusmateriaalit kaipaavat kauttaaltaan päivittämistä.
Vuoden 2016 aikana oli tarkoitus saada hyödynnetyksi verkkoympäristöä Vapepan koulutuksissa, mutta tämä jäi varsin vähäiseksi.
Viestitoiminnan peruskurssin opetusmateriaalin uudistaminen ei toteutunut vuoden 2016
puolella.
Ryhmänjohtaja -kurssi järjestettiin pilottina kaikkien eri SPR:n hälytysryhmien ryhmänjohtajille suunnattuna yhteisenä koulutuksena. Osallistujia oli 21.
OHTO kouluttajakoulutuksia järjestettiin 2, joissa perehdytettiin 40 osaajaa alueille. Lisäksi
OHTO kouluttajille pidettiin kaksi alueellista kouluttajatapaamisesta hyviä käytäntöjä jakamiseen ja kehittämistarpeiden linjaamiseen.
Vapepan perus- ja jatkokoulutuksia järjestettiin maa- ja paikallistoimikuntien toimesta yhteensä
250. Näistä pelastuspalvelun peruskursseja oli 20, etsinnän peruskursseja 35, ensihuollon peruskursseja 18 ja henkisen tuen
peruskursseja 7.
Muun koulutuksen sisälle kuuluvat alueelliset ja paikalliset erilaiset tehtävä- ja täydennyskoulutukset sekä OHTOn käyttöönottokoulutukset.

Alueelliset ja paikalliset koulutukset 2016
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Muu koulutus

Henkisen tuen peruskurssi
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Etsintä- ja viestikurssi

Viestitoiminnan peruskurssi

Etsinnän peruskurssi

PAIKALLINEN JA
ALUEELLINEN
KOULUTUS 2016

Ensihuollon jatkokurssi

Kaikkiaan perus- ja jatkokoulutuksissa kertyi osallistumistunteja
lähes 26 000 tuntia.

Muu koulutus

Henkisen tuen jatkokurssi
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Panostusta verkkoviestinnän kehittämiseen

Vapepan uudet verkkosivut otettiin käyttöön huhtikuussa 2016. Verkkosivut on suunniteltu
erityisesti potentiaalisen vapaaehtoisen tarpeeseen. Toiminnassa jo mukana olevien vapaaehtoisten tarpeeseen suunnatun extranet-palvelun suunnittelu käynnistettiin loppuvuonna.
Käyttöönotto on suunniteltu alkuvuoteen 2017.
Vuoden aikana tuotettiin kaksi Vapepa-info -lehteä, josta ensimmäinen painettiin ja toinen
julkaistiin sähköisesti. Vapepan toiminnasta viestittiin myös verkkosivuilla ja Facebook-sivulla. Myös alueellisesti Facebookia hyödynnettiin aiempaa aktiivisemmin toiminnasta viestimiseen.
Vapepa näkyi mediassa päivittäin, kaikkiaan M-Brainin mediaseurannan mukaan 606 kertaa.
Näkyvyyttä saivat erityisesti suuret etsinnät. Myös harjoitukset saivat mediahuomiota osakseen, lisäksi myönnetyistä valtakunnallisen ja maakunnallisten pelastajien tunnustuksista lähetetyt tiedotteet noteerattiin mediassa laajalti.
Tiedotusvälineissä oli myös kasvavaa kiinnostusta RPAS- ja MOVA- laitteiden sekä toisaalta
paikannussovellusten käyttöön kadonneiden etsinnässä.
Lisäksi tuettiin alueellista viestintää vapaaehtoisten ja valmiuspäälliköiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Vapaaehtoisille on järjestetty viestintäkoulutusta Valmiuskouluttajien täydennyskoulutuksen yhteydessä.
Jäsenjärjestöjen viestintävastaavat kokoontuivat alkuvuodesta suunnittelemaan yhteistyötä.
Yhteistyötä tiivistettiin loppuvuonna aktiivisempien jäsenjärjestöjen kanssa ILMI 2017 -yhteisharjoituksen viestinnän suunnittelua varten.
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Toimintatilastot
Hälytysten jakauma piireittäin 2016
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Valmiushälytys

Maalla Vapepan hälytysten määrä väheni hieman edellisestä vuodesta ja oli 359 hälytystä.
Etsinnät ovat edelleen keskeisin hälyttämisen aihe. Vajaa puolet hälytyksistä liittyi kadonneen ihmisen etsintöihin, joita oli kaikkiaan 153. Etsintöjen määrä väheni lähes kolmanneksella verrattuna muutamaan aikaisempaan vuoteen.
Ensihuollon tehtäviä tilastoidaan edelleen hieman eri tavoin eri alueilla, osittain myös siksi,
että ensihuolto sisältää monia eri toimintoja. Ensihuollon tehtävien määrä on kuitenkin selvässä kasvussa ja vuonna 2016 osallistuttiin 125 ensihuollon tehtävälle. Se on lähes neljännes enemmän kuin edellisenä vuonna. Henkisen tuen tehtäviä oli erityisen runsaasti Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla. Psykologien valmiusryhmä tuki menehtyneitten omaisia
Imatran ampumisvälikohtauksen jälkityössä yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa.
Erilaisiin hälytystehtäviin maalla osallistui vuonna 2016 kaikkiaan 4 223 vapaaehtoista. Hälytystehtävissä autettiin 1 370 ihmistä ja käytettiin lähes 18 000 vapaaehtoistyötuntia. Nämä
luvut ovat noin puolet edellisvuoden määrästä, jolloin laajamittaiseen maahanmuuttoon liittyvät erilaiset avustustehtävät nostivat selkeästi sekä osallistuneiden auttajien, avustettavien
että työtuntien määrää. Vuoden 2014 lukuihin nähden pudotusta on noin kolmannes.
Maalla erilaisia harjoituksia viranomaisten kanssa järjestettiin kaikkiaan 88, joista kertyi 15
000 harjoitustuntia. Etsintäharjoituksia oli harjoituksista 45.
Muita tapahtumia kuten esittelytilaisuuksia yleisölle, Vapepa-infotilaisuuksia, toimikuntien kokouksia jne. järjestettiin vuoden 2016 aikana kaikkiaan 343 eri puolilla Suomea. Eri tason
toimikuntien kokouksia näitä oli 156 ja Vapepa infotilaisuuksia pidettiin yhteensä 90.
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Lentopelastusta koordinoiva Lentopelastusseura hälytettiin etsintöihin vuoden aikana 54 kertaa. Niistä toteutui 45, joissa lennettiin 536 lentotuntia. Etsintälentojen lisäksi lennettiin 242
metsäpalovalvontalentoa, joista kertyi 1469 lentotuntia. Savuhavaintoja tehtiin 67, maastopalojen havaintoja 35 ja ensihavaintoja 7.
Sisävesillä ja merialueilla toiminnasta vastaavan Meripelastusseuran vapaaehtoiset auttoivat
viime vuonna yhteensä 3467 ihmistä. Kaikkiaan vapaaehtoismiehistöt suorittivat 1 595 eriasteista pelastus- ja avunantotehtävää, joissa käytettiin 10 218 tuntia. Tehtävämäärä pysyi
suunnilleen edellisen vuoden tasolla. Lisäksi meripelastusyhdistykset hoitivat yhteensä 514
turvavene-, valistus- ja esittelytehtävää erilaisissa tapahtumissa ympäri maata.

Vapepan vuosi 2016 maalla
359 hälytystä
1370 autettua
17 708 työtuntia
4 223 auttajaa hälytyksissä
350 koulutusta ja yhteisharjoitusta
Suomen Lentopelastusseura (SLPS)
54 hälytystä
45 toteutunutta etsintälentoa, joilla n. 536 lentotuntia
242 palolentoa, 1469 tuntia
Suomen Meripelastusseura (SMPS)
3 467 autettua
1 595 tehtävää ja 10 218 henkilötyötuntia
514 valistustapahtumaa
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Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
Toimintaa koordinoi Suomen Punainen Risti

Keskustoimikunta
Arsi Veikkolainen
Puhelin 020 701 2137
Suomen Punainen Risti, keskustoimisto
Tehtaaankatu 1 a, 00140 Helsinki

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunta-toimikunta
Markku Grip
Puhelin 0400 137 037
Uusikatu 22, 90100 OULU

Uudenmaan maakuntatoimikunta
Jarmo Hollstein
Puhelin 020 701 2361
Salomonkatu 17 B, 5. krs, 00100 Helsinki

Satakunnan maakuntatoimikunta
Mia Vettenranta 30.7.2016 saakka
Kari Petäjä 1.8.2016 alkaen
Puhelin (02) 633 3647
Pohjoispuisto 2 B, 28100 PORI

Hämeen maakuntatoimikunta
Tapani Huhtala 31.5.2016 saakka
Valtteri Väyrynen 1.5.2016 alkaen
Puhelin 020 701 2785
Rautatienkatu 17-19, 33100 TAMPERE

Pohjois-Karjalan maakuntatoimikunta
Pohjois-Savon maakuntatoimikunta
Mika Korppinen
Puhelin 0400 648 268
Kauppakatu 35, 80100 JOENSUU

Etelä-Karjalan maakuntatoimikunta
Etelä-Savon maakuntatoimikunta
Kymenlaakson maakuntatoimikunta
Eila Siira
Puhelin (05) 750 0764
Kalevankatu 13, 45100 KOUVOLA

Varsinais-Suomen maakuntatoimikunta
Tommi Virtanen
Puhelin 020 701 2405
Yliopistonkatu 24 A, 20100 TURKU

Lapin maakuntatoimikunta
Annikki von Pandy
Puhelin 0400 391 868
Lähteentie 14, 96400 ROVANIEMI

Pohjanmaan maakuntatoimikunta
Keski-Suomen maakuntatoimikunta
Tave Rautiainen pois 1.6.-31.8.2016
Aki Valonen 1.6.-31.8.2016
Puhelin 040 528 0902
Jyväskylän aluetoimisto
Sammonkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ
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Annalena Sjöblom
Telefon 040 702 0510
Kaskisgatan 13 A 3, 20700, ÅBO

Ålands landskapskommitté
Olof Collin
Telefon 040 675 8455
Torggatan 5, 22100 MARIEHAMN

Österbottens landskapskommitté
Rolf Sund
Telefon (06) 317 4765
Nedretorget 1 A, 65100 VASA

