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1. Kokouksen avaus 

Juha Vimpari avasi kokouksen klo 18.01 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksesta on 

ilmoitettu kirjallisesti vähintään viikko ennen kokousajankohtaa. 

Kokouskutsu on ollut  nähtävillä myös Vapepan 

tapahtumakalenterissa. 
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PÖYTÄKIRJA 1/2023 
 

Osallistujat: 

Vimpari Juha, puheenjohtaja, Suomen Latu 

Koljander, Mikko, varapuheenjohtaja, SPeKL 

Valonen Aki, sihteeri, SPR Länsi-Suomen piiri 

Niittynen Jooel, SPR Länsi-Suomen piiri 

Koivisto Harri, SPR Länsi-Suomen piiri, piirihallitus 

Ahlroos Arto, Keski-Suomen pelastuslaitos 

Nortaja Kimmo, SLPS 

Maukonen Heikki, SPR/Suomen Latu 

Kivelä Sari, SPR/Jämsä-Keuruun ptk 

Veijanen Keijo, SRAL  

Aho Jouko, SPR 

Rautavuoma Tapani, SPR 

Kilpeläinen Marko, RUL 

Raatikainen Outi, Suomen Kylät 

Yli-Viitala Mikael, RES 

Virtanen Sisko, MNL 

Koponen Kaija, NVL, Keski-Suomen alueneuvottelukunta 

Rautiainen Erkki, SPR/Jämsä-Keuruun ptk 

Virtanen Pauli, RES  

Kiviniemi Jari, RUL 

Hytönen Tapio, RES 

Luomala Marko, Sisä-Suomen etsintä 
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3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Työjärjestys hyväksyttiin esitettynä. Muihin asioihin oli tullut 

täydennyksiä esityslistan lähettämisen jälkeen, näihin palataan kohdassa 

8. 

4. Vapepa uudet tehtävät 

- Heikki Maukonen, valmius- ja resurssikouluttaja 

Heikki Maukonen avasi Vapepan laajenevaa tehtäväkenttää: Vapepa on 

kautta aikain tunnettu vahvana etsinnän tukiverkostona, mutta mitä 

muuta Vapepa voi olla. Maukonen esitteli 2017 julkistetun yhteiskunnan 

turvallisuusstrategian kautta järjestöjen merkittävää roolia kaikkiin 

onnettomuus- ja häiriötilanteisiin varautumisessa:  

”Järjestöt tuottavat palveluja, koordinoivat vapaaehtoisten osallistumista 

viranomaisia tukevaan toimintaan ja ylläpitävät esimerkiksi 

valmiustoimintaan liittyvää erityisosaamista. Järjestöt kanavoivat, 

johtavat ja koordinoivat myös järjestöihin kuulumattomien kansalaisten 

auttamishalun erilaisiin auttamistehtäviin.” 

Maukonen selvitti Suomen Punaisen Ristin, Lentopelastusseuran ja 

Meripelastusseuran rooleja ja tehtäviä päivittäisissä häiriötilanteissa sekä 

laajoissa ja pitkäkestoisissa tilanteissa. 

Maukonen nosti perinteisten Vapepa-tehtävien rinnalle kuntien uudet 

tehtävät, joista esimerkkinä koronarokotuksissa avustaminen ja 

sotapakolaisten vastaanottaminen. Lisäksi Maukonen esitteli Vapepan 

laajasta tehtäväkentästä esimerkkeinä maakunnallisia ja valtakunnallisia 

jo toteutuneita tehtäviä.  

Lopuksi Maukonen avasi ajan tasaiset henkilö ja hälytysryhmien määrät 

Keski-Suomessa, kertoi meneillään olevasta Ohto-tietokannan 

siivouksesta ja kertasi toimintaa ohjaavat lait ja asetukset. 

Pauli Virtanen varmisti, että kaikki tehtävälle kirjautuneet, myös 

kouluttamattomat, ovat viranomaisen vakuutusten alla kirjauduttuaan. 

5. Vapepan toimintakertomus 2021 

- Aki Valonen, SPR Länsi-Suomen piiri 

Ennen toimintakertomuksen nostoja Jooel Niittynen avasi 

hyvinvointialueiden kanssa tehtävin sopimusten tilannetta: Niittynen on 

yhdessä toiminnanjohtaja Tero Hintsan kanssa on kiertänyt hv-alueiden 

johtajia. Tavoitteena on tehdä ns. kattosopimus, joka kattaa 

mahdollisimman laajasti eri toimialojen yhteisiä toimintoja ja sen alle 

rakennetaan toimialuekohtaiset, tarkentavat yhteistyöpöytäkirjat 

jokaiselle hv-alueelle.  

Toimintakertomus on jaettu osallistujille, sekä löytyy Vapepan 

extranetistä, maakuntatoimikunnan kansiosta. 

Valonen kävi läpi muutamia kohtia vuodesta 2022: 

Vuosi oli Vapepalle täysin poikkeuksellinen johtuen Ukrainan tilanteesta. 

Valonen kertoi piirin organisoitumisesta ja toiminnan käynnistymisestä 

piirin näkökulmasta ja tarpeesta kehittää malli, miten pitkäkestoisessa 

tilanteessa käytetään parhaiten hyödyksi koko järjestöverkostoa. Vapepa 
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on kaikissa häiriötilanteissa nopea alkuvaiheen tuki, ja tilanteen 

jatkuessa tukitoiminnot siirtyvät portaittain yksittäisten järjestöjen 

omaksi toiminnaksi, esimerkkinä sotapakolaisten tukitoimet Suomen 

Punaiselle Ristille. 

Valonen kertoi toimikuntien päivittyvästä oppaasta sekä toimikuntien 

kokouksia tukevasta materiaalipaketista, joka löytyy extranetistä ja 

muistutti huomionosoitusten hakuprosessista ja näihin liittyvästä 

päätöksenteosta. Valonen kertoi aluehallintoviraston kanssa tehtävästä 

yhteistyöstä ja avasi LSSAVIn suunnitelmia maakunnallisista 

järjestöpäivistä. 

Nostoina vuoden varrelta: 

- Telian uuden puhelinvaihteen käyttöönotto 

- Hela22 viranomaisjohtoinen valmiusharjoitus Kauhavalla 

- Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen koulutushanke Vapepa-johtajille 

yhteistoiminnasta laajoissa ja pitkäkestoisissa tilanteissa. 

- Toni Norpan rooli poliisin MSO-koordinaattorina Keski-Suomessa 

- Auttavat Kylät-hanke 

- LSSAVIn järjestöyhteistyöryhmän kehityssuunnitelmat 

 

Valonen kävi läpi Vapepan toiminta- ja hälytystilastoja edelliseltä 

vuodelta. Silmiinpistävää oli ensihuoltotehtävien määrä suhteessa 

etsintätehtäviin. Valtakunnallisesti vertaillen Keski-Suomen 

tehtävämäärät ylittivät kirkkaasti kaikki muut maakunnat.  

Harri Koivisto tiedusteli ovatko Keski-Suomen viranomaiset ottaneet 

muita aktiivisemmin yhteyttä Vapepaan. Valonen perusteli hyviä 

tehtävämääriä pitkäjänteisellä työllä, jonka hedelmät näkyvät nyt 

tilastoina. Länsi-Suomen piirissä on aina nähty, että järjestön yhteisen 

auttamisvalmiuden rakentaminen on tehtävä aidosti kaikkien järjestöjen 

kanssa ja että viranomaiset haluavat koko järjestökentän kyvykkyyden 

yhden luukuun periaatteella, ei vain yksittäisen järjestön. 

Vapepan muun toiminnan määrät herättivät kysymyksiä Keski-Suomen 

osalta, ovatko kaikki tapahtumat raportoitu?. Raporttilomake löytyy 

maakunnallisen Vapepa-nettisivun linkkilistalta, tarkoituksen on 

raportoida kaikki tapahtumat, jossa jollain tavalla viitataan Vapepaan tai 

järjestövalmiuden rakentamiseen. 

6. Hälytyskorvausten käyttöperiaate ja tuloslaskelma 

- Aki Valonen, SPR Länsi-Suomen piiri 

Kokoustauon jälkeen Aki Valonen kertasi hälytystoiminnan tuottoina 

tuloutuneiden varojen käyttöperiaatteita..  

Valonen esitteli hälytystoiminnan tuotot ja kulut Keski-Suomen alueella 

ja kertoi SPR:n roolista ja tehtävistä Vapepan maakuntatoimikuntien 

kustannuspaikkojen hallinnoijana. Mainintana LähiTapiolan tuki 3 000€, 

joka kirjautui marraskuun 2022 tuotoiksi. 

Hälytyskorvausten tuottoina kirjattiin 31.12.2022 7 421,53 € ja 

ylijäämänä vuodelta 2020-21 6 381,00 €, yhteensä 13 802,53 € 
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7. Hankintaesitykset 

-Mikko Koljander, Keski-Suomen maakuntatoimikunta 

Mikko Koljander avasi paikallistoimikunnilta saapuneet 

hankintaesitykset, hinnat esimerkkihintoja. Ainoa hankinta, jota 

hankintatyöryhmä ei nostanut esityslistalle, olivat edellisissä kokouksissa 

esitetyt invertterit, joiden käyttö nähtiin käytännössä ongelmalliseksi.  

 

1. Uusi hälytyspakki (Saarijärvi)  1 290,00 € 

2. Radiolaukku sisältöineen (Äänekoski)                    1 286,00 € 

3. Kannettava tietokone (Jämsä)     480,00 €  

4. Vhf DMR/FM releoiva tukiasema (Keuruu) 1 357,00 € 

5. Opastekylttejä Keski-Suomen hälypakkeihin, hinta selvittämättä 

6. Radiolaukku sisältöineen (Karstula-Kyyjärvi) 1 286,00 €  

7. Hälytysvarusteiden säilytysjärjestelmä      298,00 €/kpl  

(yhteishankintana Pohjanmaan maakuntatoimikunnan kanssa) 

Yhteensä  5 699,00 €, + 

 opastekyltit x kpl 

ja 

hälytysvarusteiden

 kuljetuskärryt x kpl 

Hankintatyöryhmä esitti hankintojen hyväksymistä. Lopullinen kustannus 

riippuu mm. hankittavien radioiden ja toistimien mallista sekä 

kuljetuskärryjen määrästä. Kaija Koponen (NVL) esitti enintään 6 500 -

7 000 € liikkumavaraa esimerkkihintoihin. Harri Koivisto (SPR 

piirihallitus) muistutti että on toiminnan läpinäkyvyyden kannalta tärkeää 

tiedottaa LähiTapiolaa mitä tuella on hankittu. Todettiin hankintojen 

tukevan laajasti koko maakunnan alueen Vapepa-toimintaa. 

Päätös: Hankintaesitykset hyväksyttiin riittävällä liikkumavaralla, jotta 

hankinnat voidaan toteuttaa laadukkailla komponenteilla hankintalistan 

mukaisesti. 

 

8. Muut asiat 

Aki Valonen avasi syksy 2023 HILLA23 harjoitusta Keuruulla. Tällä 

hetkellä kootaan rastiaiheita rastirekrylomakkeella, jotta harjoituksen 

kokonaissuunnittelu pääsee etenemään. Harjoitukselle on perustettu oma 

nettisivu https://vapepa.fi/hilla23 Sivua päivitetään harjoituksen 

edetessä. 

Keski-Suomen maakuntatoimikunnan puheenjohtaja vaihtuu 

syyskokouksessa, uuden puheenjohtajan haku käynnistyy. Juha 

Vimpari pohjusti puheenjohtajan tehtävää omasta näkökulmastaan ja 

kertoi tehtävän mahdollistavan monenlaisen osallistuminen 

maakunnalliseen varautumistyöhön. Maukonen tekee hakuilmoituksen 

jaettavaksi myöhemmin keväällä. 

Vapepan juhlavuosi (60v.) on tulevana vuonna. Juhlatoimikuntaan 

haetaan maakuntatoimikuntien edustajaa ja kaivataan ideoita Vapepan 

juhlistamiseksi. 

https://vapepa.fi/hilla23
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Keski-Suomen pelastuslaitos toi esiin hv-alueen aloitteen koota 

pelastusalan järjestöjä yhteiseen Keski-Suomen järjestöjen ja 

seurakuntien vaikuttamistoimielimeen. Vimpari kannusti paikalla olevia 

järjestöedustajia esittämään ehdokkaita toimielimeen. 

Jooel Niittynen esitti kutsun Keski-Suomen maakuntatoimikunnalle SPR 

Länsi-Suomen piirin 90v. gaalajuhlaan Härmän Kylpylään Ylihärmään 

22.4.2023. 

9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Juha Vimpari päätti kokouksen klo 20.09 


