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1. KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05. 

2. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi: 

Kokouskutsu lähetettiin Vapepan jäsenjärjestöjen ja -yhteisöjen nimeämille 

maakunnallisille edustajille, nimetyille viranomaisedustajille sekä muille kutsutuille 

asiantuntijoille sähköpostilla maanantaina 10.10.2022 ja lisäksi kokouksesta on tiedotettu 

mm. Vapepan tapahtumakalenterissa. 

Maakuntatoimikunta on päätösvaltainen koska paikalla on puheenjohtaja lisäksi vähintään 

viidesosa muista varsinaisista jäsenistä on läsnä.  

3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Kokouksen esityslistaan lisättiin Lentopelastusseuran puheenvuoro muiden asioiden 

yhteyteen.  

4. TOIMIKUNTIEN KOKOONPANOT 2023 

Maakuntatoimikunnan puheenjohtajat ja sihteeri 

Maakuntatoimikunta valitsee itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden 

toimikausi on kaksi vuotta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voidaan valita 

tehtäväänsä korkeintaan kolmeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Maakuntatoimikunnan 

esittelijänä ja sihteerinä toimii Suomen Punaisen Ristin piirin toimihenkilö.  

Puheenjohtaja 2022-2023:    Juha Vimpari, Suomen Latu 

Varapuheenjohtaja 2022-2023:  Mikko Koljander, SPeKL 

Sihteeri, alustaja   Aki Valonen, SPR Länsi-Suomen piiri 

Kokoukselle ei ole esitetty vaihdoksia puheenjohtajiin, sekä johtosäännössä määritetyt 

toimikaudet eivät ole päättymässä 2022. 

Paikallistoimikunnan puheenjohtaja ja sihteeri 

Paikallistoimikunta valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä sihteerin. 

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin toimikausi on kaksi vuotta.  

Paikallistoimikuntien luottamushenkilöt valitaan paikallistoimikuntien syyskokouksissa ja 

vahvistetaan maakuntatoimikunnan vuosikokouksessa. 

Toimikunta Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri 

Jyvässeutu Pirkko Koskela  Mikko Koljander Heikki Viljanen 

Jämsä-Keuruu Erkki Rautiainen Juha Levijoki  Sari Kivelä 

Ääneseutu Maija Linnala Jari Kiviniemi Sihteeri vaihtuu 

Pohjoinen Keski-Suomi Tanja Kyrönlahti Arto Pasanen Jukka Pappinen 
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5. KATSAUS ALUEELLISEEN VARAUTUMISEEN  

Tarja Wiikinkoski, LSSAVI/Pelastustoimi ja varautuminen-vastuualueelta koosti 

katsauksen alueellisen varautumisen ajankohtaisiin asioihin: 

LSSAVI:n toimialue kattaa pääosin saman alueen kuin SPR Länsi Suomen piiri. Wiikinkoski 

esitteli AVI:n lakisääteiset tehtävät, joita nyt keskityttiin varautumisen 

yhteensovittamiseen ja siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestämiseen sekä 

valmiusharjoitusten järjestämiseen. 

Wiikinkoski esitteli yhteistoiminnan rakenteista kokonaisturvallisuuden yhteistyöryhmää, 

alueellista valmiustoimikuntaa, sekä maakunnallisia turvallisuusfoorumeita, joilla pyritaan 

vastaamaan AVI:n lakisääteisiin tehtäviin. 

2012 käynnistynyt Kokonaisturvallisuuden yhteistyöryhmä on erityinen LSSAVI:n 

laajapohjainen rakenne, jollaista ei suoraan ole muissa aluehallintovirastoissa. 

Yhteistyöryhmässä on mukana järjestöistä tällä hetkellä SPR ja SPEK. Työryhmä 

kokoontuu nykyään täysin etänä pääosin 2 kertaa vuodessa keskushallinnon linjaamien 

ajankohtaisten tapahtumien ympärillä, esimerkisi seuraavassa kokouksessa teemana on 

Venäjän hyökkäyssota ja sen aiheuttamat muutokset Suomen turvallisuustilanteeseen. 

Kokouksissa kootaan yhteistoimintaharjoitusten aiheet ja aikataulut yhteisesti 

hyödynnettäväksi.  

Alueellisessa valmiustoimikunnassa ei ole järjestöjä mukana LSSAVI:n alueella. 

Ennen koronaa AVI-vetoinen valmiustoimikunta toimi ensisijaisesti varautumisen 

yhteensovittamisen elimenä. Tehtävinä on koota ja analysoida yhteistä tilannekuvaa ja 

tilanneymmärrystä ja siten edistää toimivaltaisten viranomaisten omaa toimintaa ja 

johtamista, koota ja välittää tukipyyntöjä sekä tukea paikallis-, alue- ja keskushallinnon 

välistä viestintää.  Valmiustoimikunta kokoontuu tarvittessa viikoittain ja kerää 

ajankohtaista tietoa ja hiljaisia signaaleita muodostaakseen käsityksen, mita alueella 

tapahtuu lähikuukausien aikana. Valmiustoimikunta koostaa kokouksistaan tiedotteen 

suomeksi ja ruotsiksi. 

Maakunnalliset turvallisuusfoorumit syntyivät LSSAVI:n alueelle maakunta- ja 

soteuudistusten aikana. Alueella toimivat Keski-Pohjanmaan alueturva, Pohjanmaan 

turvallisuusfoorumi+sihteeristö, Etelä-Pohjanmaan turvallisuusfoorumi, Keski-Suomen 

turvallisuusfoorumi+sihteeristö sekä Pirkanmaan valmiustoimikunta+sihteeristö. Näissä 

foorumeissa pääsääntöisesti järjestöt ja kunnat ovat edustettuina. Kunnista kertyy tieto 

maakuntatasolle ja sieltä taas AVIn tasolle. Tehtävänä mm. koota alueellisia riskiarvioita 

maaliskuun 2023 mennessä.  

Wiikinkoski esitteli AVI:n valmiusharjoitusten toteutusperiaatteita ja teemoja. Vuodesta 

2019 alkaen LSSAVI:n alueella valmiusharjoitukset on toteutettu kaikissa 5 maakunnassa 

samanaikaisesti, vuorovuosin uudella teemalla ja vuorovuosin edellisen teeman 

syventävällä harjoituksella. Vuonna 2023 aiheena on siis säteilyvaaratilanteen syventävä 

harjoitus. Periaatteena on jatkossa, että enimmäisenä vuonna aihepiiri opetellaan ja 

toisena vuonna aihetta syvennetään konkretian tasolle. Harjoituksista kootaan 

loppuraportointi, joka julkaistaan seuraavan vuoden loppuun mennessä. Harjoitukset 

kestävät koko vuoden, ja harjoittelijoita osallistetaan ennakkotehtävillä ja suunnittelulla, 

varsinaiset harjoituspäivät ajoittuvat syksylle. AVI toivoo jatkossakin järjestöjen 

osallistuvan ”takiaisharjoituksiin”, eli harjoittelemaan samassa yhteydessä omaa 

toimintaansa. Tällä tavoin saadaan järjestöt näkyviksi erityisesti kunnille. 

Wiikinkoski avasi alueellisten maanpuolustuskurssien toteuttamista alueella. Näillä 

kursseilla myös järjestöille on avattu mahdollisuus esitellä toimintaansa 
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Laajamittaisen maahantulon briiffit alkoivat vuonna 2015, tällä hetkellä kokoukset 2 

kuukauden välein. Briiffeissä tarkastetaan ajatasainen tilannekuva Suomeen tulevien, 

maassa olevien ja kotoutumisen tuen tarpeessa olevien osalta. Briiffit järjestetään 

säännöllisesti, jotta pysytään riittävän valppaana laajamittaisen maahantulon tilanteesta. 

Jatkossa tarkatellaan briiffien mahdollisia päällekkäisyyksiä myös ELY-keskusten vetämien 

laajamittaiseen maahantuloon varautumisen yhteistyökokousten kanssa.ij 

Wiikinkoski avasi vielä alueellisen huoltovarmuuden tehtäviä ja vastuuhenkilöitä. 

ELVAR-koordinaattorina toimii Petri Jokilahti, jonka toimialueena on LSSAVI:n 

vastuualueen 5 maakuntaa, sekä huoltovarmuuden ylitarkastajana toimii Taru 

Ruutiainen, toimialueenaan LSSAVI:n ja LSAVI:n yhteensä 7 maakuntaa. Ruutiaisen 

tehtävän on tukea ELVAR-koordinaatorin ja -toimikunna työtä, huoltovarmuuteen liityvien 

tilannekatsausten laatiminen sekä huoltovarmuuden kytkeminen alueellisen varautumisen 

tehtäviin. Tulossa tammikuussa NÄLKÄ23-harjoitus, jossa keskitytään väestönsiirroista 

aiheutuviin alkutuotannon haasteisiin.  

Valonen korosti AVI:n roolia 3. sektorin viestinviejänä kuntien ja viranomaisten suuntaan 

ja kertoi Vapepan ja kuntien kanssa tehdyistä sopimuksista, sekä kysyi miten AVI näkee 

hyvinvointialueet 3. sektorin yhteistyökumppaninan jatkossa. Wiikinkoski totesi 

hyvinvointialueiden olevan jatkossa järjestöjenkin yhteistyökumppani, kunhan ensin 

hyvinvointialueet ehtivät organisoitua ja saavat tärkeimmät toiminnot käyntiin.  

Kokouksessa keskusteltiin erityisesti Kokonaisturvallisuuden yhteistyöryhmän 

järjestöedustajista. Valonen tiedusteli onko ko. ryhmään mahdollista kutsua aiempaa 

laajemmin järjestöedustajia. Wiikinkoski piti esitystä kannatettavana ja vie eteenpäin 

tietoa yhteistyöryhmän laajentamisesta AVI:n sisällä. Samalla LSSAVI harkitsee 

säännöllisen järjestöpäivän organisoimista Itä-Suomen AVI:n mallin mukaisesti. 

Päätös: Valonen kokoaa yhdessä maakuntatoimikuntien puheenjohtajien kanssa 

esityksen maakunnallisita järjestöedustajista ja tiedottaa AVI:lle uusista kutsuttavista. 

6. ETSINNÄN KEHITTÄMINEN YHTEISTYÖSSÄ VAPEPAN KANSSA 

Toni Norppa, Sisä-Suomen poliisilaitos esitteli kesäkuun alussa saamaansa etsinnän 

kehittämistehtävää Keski-Suomessa. Etsinnän johtamista, resurssointia ja 

etsintämenetelmiä koulutetaan PolAmk:ssa MSO-kursseilla ja nyt nämä opit olisi tarkoitus 

jalkauttaa ja kehittää etsintää edelleen alueellisesti yhteistyössä Vapepan kanssa. Sisä-

Suomen poliisilaitoksella on suunniteltu lisättävän etsintäkoulutettujen poliisien määrää, 

tavoitteena että jokaiseen etsintään löytyisi etsintäkoulutettu tilannejohtaja. Virallinen 

Vapepa-yhteyshenkilö on kom. Teemu Karhunen, Norppa toimii kentällä poliisien ja 

Vapepan kanssa käytännön harjoitteissa ja koulutuksissa. Etsintään erikoistuminen on 

Norpan osalta on ollut määräaikainen kokeilu, mutta se on saanut hyvää palautetta ja 

toiminnalle on haettu jatkoa. Ensi vuodelle poliisin resursseihin on tehty esitys kahteen 

yhteistoimintaharjoitukseen. Toinen näistä on syksyn HILLA23-harjoitus ja toinen 

pienempi harjoitus keväällä. 

Keskustelussa kysyttiin miksi tämä yhteistyö on nyt nostettu esille. Norppa selitti 

toimintaan kiinnitetyn huomiota hyvän etsintätuloksen jälkeen keväällä Laukaassa. Lapin 

poliisin MSO-mallia halutaan tuoda enemmän Keski-Suomeen. Toistemme tunteminen 

henkilökohtaisesti ja toistemme kulttuurin tunteminen auttaa yhteistyössä ja etsinnän 

resurssit pitää ymmärtää ottaa heti käyttöön: poliisikoirapartiot, poliisin dronet, Vapepa ja 

myös Lentopelastusseuran resurssit. 

Vapepalla on tehtynä koulutusmateriaali ja vihkonen MSO-etsinnästä. Valonen ehdotti että 

MSO-etsinnästä voisi järjestää koulutuksen Vapepa-johtajille. Samalla tutustuttaisiin 
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puolin ja toisin. Maukosen Heikki kysyi PolAMK:n käytäntöä nykyään ottaa myös 

vapaehtoisia mukaan MSO-koulutuksiin. Valonen tiesi kertoa että vapaaehtoisten ei enää 

ole mahdollista osallistua PolAmk:n kurssille, koska koulutus sisältää paljon vain poliisille 

tarkoitettua materiaalia, mutta yritämme järjestää vapaaehtoisjohtajille suunnatun MSO-

koulutukseen aikaa jollekin lauantaille. Valonen vie Karhusen ja Norpan  kautta asiaa 

eteenpäin.  

Hannu Haapamäki, Suomen lentopelastusseurasta kertoi lentopelastusseuran ja 

vapepan yhteistyöstä. Vapepan jäseniä on koulutettu lentokoneeseen tähystäjiksi ja 

ryhmänjohtajiksi. Viime viikolla on ollut SLPS:n kokous, jossa on otettu esiin idea, että 

hälytysryhmän johtaja Kimmo Nortamo tulisi mukaan Ohto-järjestelmään. Hän saisi 

hälytyksen samalla kun Vapepa saa hälytyksen ja osaisi kartoittaa heti 

Lentopelastusseuran resurssit ja tarjota niitä käyttöön. Lentokoneella on ollut yksi 

etsintätehtävä vuonna 2022, joten tätä resurssia pitäisi enemmän käyttää.  

7. VAPEPAN TOIMINTASUUNNITELMA 2023 

Aki Valonen esitteli Vapepan valtakunnallisen toimintasuunnitelman pohjalta tehdyn 

maakunnallisen toimintasuunnitelman nostoja vuodelle 2023.  

Vapepan maakunnallinen toimintasuunnitelma ohjaa Vapepa-toimikuntien ja 

jäsenjärjestöjen toimintaa yleisellä tasolla keskustoimikunnan valtakunnallisten linjausten 

mukaisesti. Vapepan paikallistoimikunnan tekevät alueelliset toimintasuunnitelmat 

syyskokouksissa, joissa tarkennetaan koulutukset ja muut tapahtumat. 

Maakunnallinen toimintasuunnitelman painopistelinjaukset ovat 

1. Valmius ja varautuminen 

2. Järjestöverkosto 

3. Koulutukset ja harjoitukset 

4. Viestintä 

Valmiuden ja varautumisen nostoina 

Tavoitteet 

- Viranomaisilla on tieto ja tuntemus hyödyntää Vapepaa erilaissa auttamistilanteissa. 

Toimenpiteet 

- Varmistetaan, että viranomaisilla on ymmärrys siitä, että Vapepa-verkoston kautta voi 

tiedustella tukea kaikissa tilanteissa. 

- Varmistetaan, että eri viranomaisilla on ajantasaiset tiedot Vapepan hälyttämisestä, 

huomioiden erityisesti hyvinvointialueet. 

- Selvitetään Vapepan rooli aseellisen uhan poikkeusoloissa ja niihin liittyvissä 

auttamistilanteissa. 

- Kehitetään viranomaisyhteensopivia Vapepan viestiverkkoja yhdessä jäsenjärjestöjen 

kanssa. 

- Jäsenjärjestötosallistuvat aktiivisena osana maakuntatoimikuntaa alueellisen ja 

paikallisen viranomaisyhteistyön kehittämiseen ja korostetaan yhteisen suunnittelun 

tärkeyttä.öö 

Järjestöverkoston nostoina 

Tavoiteet 

- Verkoston koordinaatiolla on selkeät, tunnistetut roolit ja tehtävät valtakunnallisella, 

alueellisella ja paikallisella tasolla. 
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Toimenpiteet 

- Selkeytetään Vapepa-verkoston rooli paikallisyhteisöjen kehittämisessä. 

- Selkeytetään eri toimijoiden hallinnollisia ja operatiivisia rooleja. 

- Jäsenjärjestöjen aktiivinen vaikuttamistyö maakuntatoimikunnissa 

- Palvelulupauksen seuranta. 

Koulutusten ja harjoitusten nostoina 

Tavoitteet 

- Ohjataan vapaaehtoisten kouluttautumista vastaamaan viranomaisten määrittelemien 

maakunnallisten riskiarvioiden tarpeita. 

- Hyödynnetään ja yhteensovitetaan kaikkien järjestöjen osaamista yhteisessä koulutus- 

ja harjoitustoiminnassa sekä sen kehittämisessä. 

Toimenpiteet 

- Määritellään vapaaehtoisten vuosittaiset harjoitusteemat, jotka korreloivat viranomaisten 

harjoitusteemojen aiheita. 

- Selkeytetään käytännössä koulutustoimintaohjeessa kuvattuja pelisääntöjä ja vastuita 

koulutusten ja harjoitusten järjestämiselle. 

- Jäsenjärjestöjen osallistuminen koulutus- ja harjoitustoiminnan yhteensovittamiseen ja 

kehittämiseen paikallistoimikunnissa. 

- Kartoitetaan jäsenjärjestöjen omia vapaaehtoisia koulutettaviksi verkoston 

vastuuhenkilöiksi ja siten helpotetaan Vapepa-tietoisuuden levittämistä oman järjestön 

sisällä. 

Viestinnän nostoina 

Tavoitteet 

- Kohderyhmittäin suunniteltu viestintä tukee järjestöjen pelastuspalvelutoimintaan 

kytkeytyvää jäsenhankintaa. 

Toimenpiteet 

- Jaetaan verkoston kanavilla jäsenjärjestöjen tekemiä palvelulupauksia ja kuvauksia 

järjestöjen rooleista ja osallisuudesta Vapepa-toimintaan. 

- Parannetaan ajantasaisen tiedon ja materiaalien helppoa löydettävyyttä eri 

käyttäjäryhmien näkökulmasta. 

- Jäsenjärjestöt tuottavat tietoa järjestön omasta roolista verkoston käyttöön. 

- Jäsenjärjestöt Käytetään Vapepa-verkoston sisäisen viestinnän välineitä ja annetaan 

niistä palautetta.  

Keskustelua herätti Vapepan sisäisen tiedottamisen parantaminen. 

9.TULOSLASKELMA JA HÄLYTYSKORVAUSTEN KÄYTTÖESITYKSET 

Valonen esitteli hälytyskorvausten käyttöperiaatteita ja toimintaa ohjaavia sopimuksia 

korvausten taustalla. Ennen varsinaisia esityksiä avattiin tuloslakelma vuodelta, jonka 

mukaan investointeihin käytettäviä varoja on Pohjanmaan maakuntatoimikunnan 

kustannuspaikalla 30.9.2022 7 817,17 € 

Hankintaesityksiä kokoukselle ei ollut saapunut määräaikaan mennessä.  

10. HUOMIONOSOITUKSET 

Jari Kiviniemi palkittiin paikan päällä viime vuonna myönnetyllä Vapaaehtoisen 

pelastuspalvelun kultaisella ansiomitalilla.  
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Paikallistoimikunnat olivat puoltaneet/päättäneet huomionosoituksia seuraavasti: 

• Pronssinen ansiomitali (myönnettiin) 

Kirsi Vilppula, Jyväskylä 

• Hopeinen ansiomitali (puollettuna keskustoimikunnalle) 

Juha Levijoki, Keuruu 

• Hopeinen ansiomitali (puollettuna keskustoimikunnalle) 

Kirsti Laukkanen, Jyväskylä 

• Erikoisluokan hopeinen ansiomitali (puollettuna keskustoimikunnalle) 

Juha Vimpari, Jyväskylä 

• Vapepan ansioristi (puollettuna keskustoimikunnalle) 

Sirkku Laurila, Jyväskylä 

• Maakunnallinen pelastaja (myönnettiin) 

Pirkko Koskela, Jyväskylä 

• Vapepan maakunnallinen viiri 

Hannu Haapamäki, Jyväskylä (myönnettiin) 

Vapepan valtakunnallinen viiri 

Keski-Suomen Ilmailijat ry. (päätetty aiemmin keskustoimikunnassa) 

 

Huomionosoitukset luovutetaan Vapepan valmiusavauksessa Tuurissa 28.1.2023, Vapepan 

valtakunnallinen viiri luovutetaan Keski-Suomen Ilmailijoiden tilaisuudessa 29.10. 

11. MUUT ASIAT 

Vapepa mukana LSS22 harjoituksessa 

Vimparin Juha kertoi valmiusharjoituksesta joka järjestettiin Ristonmaan 

pelastuslaitoksella Jyväskylässä syksyllä 2022. Vimpari toimi tarkkailijana katsomassa 

mm. viranomaisten ja kuntien toimintaa harjoituksessa. Kyseessä oli johtoharjoitus, jonka 

teemana oli siirtää suuria määriä henkilöitä evakuointitoimena Itä-Suomesta Keski-

Suomeen.  

Arjen viestivälineet 

Vimparin Juha esitteli Zello-sovellusta. Se on puhelimeen ladattava ilmainen aplikaatio, 

joka on saatavilla joka puhelimeen. Sovittiin että kokeillaan jossain harjoituksessa. 

Haasteena on ryhmien tekemisen hitaus ja jokaisen kännykän erilainen toiminta.  

Valmiusavaus 2023 järjestetään Tuurissa, Hotelli OnnenTähdessä 28.-29.1 2023. 

Valmiusavaus alkaa puolilta päivin ja kestää noin 4 tuntia. Sunnuntai-päivä on tarkoitettu 

kaikille valmiuskouluttajille. Sunnuntain koulutuksessa on valmiuskouluttajien yhteistä 

sisältöä sekä linjakohtaista sisältöä.  

HILLA23, Länsi-Suomen piirin valmiusharjoitus järjestetään Keuruulla 16.-17.9.2023. 

Tapahtuma on vuorovuosin Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa. Kauhavalla pidettiin HELA22 

-harjoitus tänä vuonna.  

Sovittiin 2023 kokousten päivämäärät: 

Kevätkokous 14.3.2023 Jyväskylässä 

Vuosikokous 24.10.2023 Jyväskylässä 

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 20.25 

 


