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Toimintakertomus 2017 
 

Tämä on Länsi Suomen piirin Vapepan, Pohjanmaan ja Keski-Suomen 

maakuntatoimikuntien yhteinen toimintakertomus. 

Toimintakertomuksessa tuodaan esille koko piirin tapahtumia ja linjauksia, 

hälytystoimintaa sekä vuoden mittaan toteutunutta muuta Vapepan koulutus- ja 

harjoitustoimintaa, sekä maakuntatoimikuntien taloutta. 

 

Yleistä 

Hälytystehtävien kokonaismäärä piirin 

alueella lähestyi normaalia vuosittaisten 

tehtävien määrää. 

Hälytystehtävät painottuivat selkeästi Keski-

Suomen alueelle ja Pohjanmaalla hälytysten 

määrä oli vähäinen edellisen vuoden tapaan. 

Vapaaehtoisten hälyttämisessä käytettiin 

pääosin jokaisella tehtävällä OHTO-

järjestelmää. Muu Vapepa-toiminta jatkui 

aktiivisena ja tapahtumia kirjattiin koko 

piirin alueella yhteiselle lomakkeelle 

keskustoimiston ohjeiden mukaisesti.  

Vuoden alussa järjestettiin toimintaa linjaavat valmiusavaukset sekä Jyväskylässä että 

Seinäjoella. Valmiusavauksissa määriteltiin tavoitteita mm. maakuntatoimikuntien 

roolin kasvattamisesta. Tarkoituksena on lähivuosien aikana saada 

maakuntatoimikunnista aiempaa enemmän itsenäisesti toimivia, maakunnallisia 

järjestöjen ja viranomaisten yhteistyöfoorumeita.  

Koulutus- ja harjoitustoimintaa linjattiin siten, että jatkossa pyritään järjestämään 2 

suurempaa koulutus- ja harjoitustapahtumaa vuodessa kummassakin maakunnassa. 

Näistä toinen toteutetaan vuosittain eri puolilla maakuntaa, toinen kiinteästi samalla 

paikalla syyskuun puolivälissä. Muu koulutustoiminta sijoitettiin siten, että kurssilaiset 

harjoittelivat kootusti suuremman harjoituksen yhteydessä. Yhteistoimintaa muiden 

koulutusjärjestöjen kanssa lisättiin vuoden aikana. 

Molemmat maakuntatoimikunnat kokoontuivat johtosäännön mukaisesti 2 kertaa 

vuoden aikana. Keskusteluissa toivottiin mm. selkeämpää tiedottamista kenelle 

maakuntatoimikuntien kokoukset on tarkoitettu. Varsinkin syksyn kokouksissa oli 

paikalla lukuisia uusia jäsenjärjestöjen edustajia. Syksyn maakuntatoimikunnan 

kokouksessa Jyväskylässä valittiin Keski-Suomen maakuntatoimikunnalle uudet 

vetäjät, Juha Vimpari sekä Heikki Maukonen. Pohjanmaalla jatkavat edelleen Jarmo 

Ojajärvi ja Michaela Grönlund.  

Keväällä allekirjoitettiin yhteistyösopimus Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen ja 

Vapepan välillä. Sopimus antaa jatkossa perusteita yhteisen harjoitus- ja 



 

 

koulutustoiminnan suunniteluun, sekä selkeyttää toimintamalleja hälytystilanteissa. 

Sopimusta on käytetty pohjana tunnusteluissa Keski-Suomen pelastuslaitoksen kanssa, 

tavoitteena vastaavan sopimuspohjaisen yhteistyön aloittaminen Keski-Suomessa. 

Yhteistyön kartoittamista on tehty myös sosiaaliviranomaisten ja kuntien kanssa. 

 

Yhteistyötä viranomaisten, järjestöjen ja 

yritysten kesken 

 

Yhteistyö viranomaisten kanssa tiivistyi edelleen. Syksyllä toteutettiin etsintäkursseihin 

liittyvät kampanjat sekä Sisä-Suomen poliisilaitoksen että Pohjanmaan poliisilaitoksen 

kanssa. Poliisilaitokset kutsuivat järjestöjen edustajia suoralla kutsukirjeellä mukaan 

Vapepan koulutuksiin. Keski-Suomessa rekrytoinnin painotus oli pohjoisen Keski-

Suomen alueella, Pohjanmaalla Suomenselän alueella. Kampanjan tuloksena saatiin 

perustettua kokonaan uusia hälytysryhmiä, sekä 

vahvistettiin olemassa olevia erityisesti pohjoisen 

Keski-Suomen alueella. 

Elokuussa järjestettiin ILMI 2017 harjoitus 

Kauhavalla. Harjoitus koostui lauantai-päivän 

koulutuksista sekä sunnuntain harjoituksesta, 

jossa harjoiteltiin mm. tilannekuvan välittämistä 

muihin ILMI-harjoituksiin ja Tuusulaan 

harjoituksen johtoon. ILMI sai positiivisen 

vastaanoton viranomaisten ja järjestöjen 

suunnalta ja harjoituksen operaattorina 

toimineen MPK:n kanssa sovittiin seuraavan 

vastaavan harjoituksen järjestämisestä 2018 

syksyllä. 

Syksyllä Pohjanmaalla käynnisteltiin yrityksille 

suunnattua tukikampanjaa, jonka tarkoituksena 

oli saada suoraa sponsoritukea Vapepan 

toiminnalle. Joulukuussa Safetor Oy lahjoitti 24 

kpl PMR/GSM-radiopuhelimia hälytystoiminnan 

tueksi. Puhelimien jakamisesta alueelle päätetään 2018 aikana. 

Vuoden lopulla nostettiin esiin toivomus maakuntatoimikuntaa tukevien työryhmien 

perustamisesta. Työryhmien ideointia aloitettiin vuoden lopulla, ajatuksena että 

tärkeimmät työryhmät olisivat toiminnassa mahdollisimman pian 2018 alusta 

eteenpäin. 

 

 

 



 

 

Hälytystoiminta 

 
Hälytystilanteissa vapaaehtoisapu osoitti jälleen tarpeellisuutensa ja on myös saanut 

ansaitsemaansa arvostusta hienosti mediassa; lehdet, radio, some sekä palautteet 

yksittäisiltä kansalaisilta että viranomaisilta ovat olleet kannustavia. 

Länsi-Suomen piirin alueella viranomainen hälytti Vapepan tukitehtäville kaikkiaan 47 

kertaa (v.2016 18), joista poliisijohtoisia etsintätehtäviä 46 sekä 1 muu 

auttamistehtävä. Näistä hälytyksistä 3 oli valmiushälytyksiä (tehtävään 

varautuminen). Vapaaehtoistyötunteja syntyi kyseisissä hälytystehtävissä 4 802 

tuntia (v.2016 3362) tuntia, auttajia tilanteissa oli 490 (v.2016 367) henkeä. 

Hätäkeskuksen välittämistä tehtävistä Pohjanmaalla oli 11 kpl ja Keski-Suomen 

alueella 36 kpl.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÄLYTYSTOIMINTA 2017

Hälytysten määrä piireittäin ja auttamistilanteittain 2017

HUP Häme Ka-Su Lappi Lä-Su Oulu Satak. Sa-Ka Va-Su Åbol. Åland Östb. YHT.

Eksyminen/katoaminen 25 25 23 14 43 14 16 17 11 3 191

Ensihuolto 12 4 9 4 1 0 30

Liikenneonnettomuus 1 1 3 0 5

Muu auttamistilanne 5 4 1 8 1 0 19

Ympäristöonnettomuus 0

Valmiushälytys 11 2 4 1 3 2 3 11 2 0 39

Hälytysten määrä yhteensä 54 31 41 15 47 19 19 40 15 0 0 3 284

Hälytysten osallistuminen ja työtunnit sekä tulos (etsintä) 2017

Tehtävät Hlömäärä Työtunnit

Avun 

kohteena 

(hlö)

Löytyi 

elävänä

Löytyi 

kuolleena Ei löytynyt

Helsinki-Uusimaa 54 687 3068 29 10 5 10

Häme 31 708 2574 24 14 2 10

Kaakkois-Suomi 41 422 1332 30 12 1 11

Lappi 15 61 1615 9 5 1 8

Länsi-Suomi 47 490 4802 32 20 1 11

Oulu 19 0 1215 16 11 1 2

Satakunta 19 376 1212 20 9 2 4

Savo-Karjala 40 182 2524 17 13 1 3

Varsinais-Suomi 15 365 1540 24 9 1 1

Åboland (V-S sisällä)

Åland

Österbotten 3 8 531 3 2 0 1

YHTEENSÄ 284 3299 20413 204 105 15 61



 

 

Muu Vapepan koulutus ja harjoitustoiminta 

Muu Vapepa toiminta jatkui koko piirin alueella vilkkaana. Etsinnän ja ensihuollon 

peruskursseja järjestettiin 7 kpl, maastojohtajakursseja 2 kpl, toimikuntien 

harjoituksia 7 kpl. Muita koulutuksia 12 kpl (mm. valmiuspäivystäjien ja Vapepan 

johtoryhmien koulutuksia) 

Ohto-järjestelmän käyttöönottoon liittyviä koulutuksia ja GPS koulutuksia järjestettiin 

yhteensä 8 kpl. 

Vapepa toimintaa esiteltiin erilaisilla messuilla tai yleisötilaisuuksissa 9 kertaa ja 

Vapepa Info-tilaisuuksia järjestettiin 16 kpl, osa eri oppilaitoksissa. 

Isompia etsintäharjoituksia järjestettiin 4 kpl, lisäksi hälytysryhmät järjestivät useita 

pienempiä erityyppisiä valmiutta kohottavia harjoituksia. 

 

Muuhun Vapepa-toimintaan 

osallistui piirin alueella n. 

2340 henkeä vuoden aikana. 

Valmiuskouluttajatilanne 

paranee tulevaisuudessa 

Keski-Suomessa, 

kouluttajakoulutukseen 

etsintälinjalle ilmoittautuivat 

Risto Hopponen Viitasaarelta, 

Juha Vimpari sekä Jari 

Tuukkanen Jyväskylästä. 

 

Maakuntatoimikuntien talous 

Viranomainen korvasi 400€ kokoontumiseen johtaneesta hälytystehtävästä, joka 

poliisisopimuksen mukaisesti käytetään maakuntien Vapepa-toiminnan tukemiseksi. 

2017 poliisilaitoksilta laskutettuja tehtäviä oli Pohjanmaalla 4 kpl ja Keski-Suomessa 11 

kpl, eli 32 hälytystehtävää päättyi ennen kuin Vapepan toimintaa ehdittiin käynnistää.  

Vuoden aikana selkeytettiin Vapepan hälytystehtäviin liittyvää tiliöintiä. Piirin 

kirjanpitoon maakunnille perustettiin omat projektit, joiden avulla oli mahdollista 

seurata hälytystoiminnan tuottojen kerääntymistä ja tehdä siten tehdä esityksiä rahan 

käyttämiseksi maakunnittain toiminnan tukemiseen.  

Keski-Suomen maakuntatoimikunta hankki hälytystoiminnan tuotoilla syksyllä 6 kpl 

DMR radiopuhelimia sekä toistinaseman. 

Keski-Suomen maakuntatoimikunnan hälytystoiminnan tulos 31.12.2017 1074,78€ 

Pohjanmaan maakuntatoimikunnan hälytystoiminnan tulos 31.12.2017 1 178,21€ 


