ETSINNÄN PERUSKURSSI
Jyväskylä, 29.8.2021
Etsinnän peruskurssin järjestää Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Jyvässeudun
paikallistoimikunta
Aika

Sunnuntai 29.8.2021 klo 08.30 – 17.15

Paikka

Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin aluetoimiston koulutustilat,
osoitteessa Ailakinkatu 5, 40100 Jyväskylä. Harjoituspaikka ilmoitetaan
lähempänä kurssia.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu kaikille Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa)
etsintätoiminnasta kiinnostuneille.

Tavoite

Kurssin käytyään kurssilaiset tuntevat yleisimmin käytettävät etsintämenetelmät ja osaavat toimia niissä etsijöinä. Osallistujat tietävät
myös Vapepan toiminnan ja viranomaisyhteistyön periaatteet,
henkilökohtaisen valmiuden osa-alueet, vastuuasiat ja osaavat
varautua etsintöihin sekä toimia etsintähälytyksessä. Kurssin
käyminen ei velvoita liittymään hälytysryhmään, mutta toimintaan
mukaan haluaville pyritään osoittamaan oma hälytysryhmä.

Kurssin sisältö

Kurssi sisältää teoriaopetusta, pienimuotoisia ryhmätehtäviä ja
ohjattua etsintäharjoittelua maastossa. Kurssista saa todistuksen, mutta
osallistujille suositellaan osallistumista etsintäharjoitukseen kurssin jälkeen.

Kurssin kouluttajat

Kurssin kouluttajana toimii valmiuskouluttaja Mika Virta.

Kustannukset

Kurssimaksu 20 €, laskutetaan jälkikäteen. Kurssimaksu sisältää
koulutuksen ja jaettavan kurssimateriaalin sekä kahvit. Maksuun sisältyy
myös Vapepa-kevytliivi sekä Vapepan henkilökortti.
Henkilökorttiin tuleva kuva pyritään ottamaan kurssipaikalla,
kortit toimitetaan myöhemmin niiden valmistuttua.

Varusteet

Ota mukaasi kurssille sään mukainen ulkovaatetus ja jalkineet,
ennakkotehtävänä kokoamasi etsintäreppu sekä muistiinpanovälineet ja
kurssitodistus (kortti), jos olet aiemmin suorittanut Vapepan kursseja.

Huolto

Kurssin aikana tarjotaan aamu ja iltapäiväkahvit, lounas omakustanteinen.

Ennakkotehtävät

1. Tutustu Vapepan toimintaan www.vapepa.fi -sivuston kautta
2. Rekisteröidy Ohto-järjestelmään. Linkki Ohtoon rekisteröitymiseen löytyy
em. sivuilta. Lisätietoa Ohtosta www.vapepakeski-suomi.fi -sivuilta.
3. Kokoa oma etsintäreppu oheisen ohjeen mukaan ja ota mukaan kurssille.

Tiedustelut ja lisätietoa

Valmiuskouluttaja Mika Virta, numerosta 050 308 6223 tai
sähköpostitse m.micasso@gmail.com.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
Toimintaa koordinoi Suomen Punainen Risti
Länsi-Suomen piirin aluetoimisto
Käyntiosoite Ailakinkatu 5, 40100 Jyväskylä

www.vapepa.fi

Sunnuntai 29.8.2021
Klo

Aihe

08.30-9.15

Ilmoittautuminen ja aamukahvi
Kurssin avaus
Kurssin sisältö ja tavoiteet
Kouluttajien ja kurssilaisten esittelyt

9.30-10.15

Vapepa-toiminnan periaatteet
- Viranomaisyhteistyö

10.30-12.00

Etsintätehtävä
- Toiminta etsintähälytyksessä
- Reittietsintä (reittipartiointi ja -haravointi)
- Partioetsintä
- Näkötuntumaharavointi
Ryhmätyö (etsintämenetelmät)

12.15-13.00

Lounas

13.00-16.00

Etsintämenetelmien pikakoulutus
Etsintäharjoitus
- Etsintämenetelmien soveltaminen
- Toimenpiteet kadonneen löydyttyä

16.00-16.15

Iltapäiväkahvi

16.15-17.00

Valmius etsintään
- Henkilökohtainen etsintävalmius
- Vapepan hälyttäminen, Ohto
- Etsintäorganisaatio

17.00-17.15

Kurssi- ja harjoituspalaute,
todistukset, päätöskahvit

Kaikki muutokset aikatauluun ovat mahdollisia.

www.vapepa.fi

Ennakkotehtävä numero 3
Vapepa-etsijän hälytysreppu
Kokoa itsellesi reppuun alla olevat varusteet ja ota reppu kurssille mukaan.
Jos jokin varuste, esim. valaisin puuttuu sinulta, etkä tiedä millainen sen tulisi olla, kurssilla
tutustutaan varusteisiin tarkemmin.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tasku- tai otsalamppu
Kompassi tai GPS-laite
Tulentekovälineet
Puukko
Muistiinpanovälineet
Pilli
Vaihtovaatteet
Juomapullo
Neljän tunnin omavaraeväät
Sadeasu
Pieni ensiapupakkaus
WC-paperia 2 rullaa. Toinen halkaistu keskeltä merkkaamista varten
Vapepa-huomioliivin saat kurssilta tai hälytysryhmältäsi

Laita kastuvat varusteet muovipusseihin.

www.vapepa.fi

