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Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Hämeen 

maakuntatoimikunnan kokous la 10.10.2020 
Tampere 
  

 

 

AIKA: Lauantaina 10.10.2020 kello 9:30-12:00  

Kahvitarjoilu paikalla olijoille klo 9:00 ja lounas klo 12:00. 

 

ETÄYHTEYS:  Vapepa Hämeen maakuntatoimikunta la 10.10.2020 klo 9:30-12:00 

 

PAIKKA: SPR:n Hämeen piiritoimisto, Rongankatu 11, 2.kerros, TAMPERE 

 

ILMOITTAUTUMINEN: ti 6.10. mennessä : 

 

 https://www.lyyti.in/Vapepa_maakuntatoimikunnan_kokous_22020_1824  

  

Ennen varsinaista kokousta SPR:n keskustoimistosta Vapepan koordinaattori Arsi  

Veikkolainen alustaa Vapepan uudesta toimintalinjauksesta 2030. (klo 9.30-10:00) 

 

Kouvolan pelastuskoirat ry puheenjohtaja Tiia Tiainen kertoo pelastuskoirien ja Heinolan  

järvipelastajien yhteistyöstä (klo 10:00-10:30)   

 

1) Kokouksen avaus klo 10:30  

Maakuntatoimikunnan puheenjohtaja Pasi Murto avaa kokouksen. 

2) Kahden pöytäkirjantakastajan ja ääntenlaskijan valinta 

Esitys:  

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa 

3) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunnan vahvistaman johtosäännön 

(13.11.2017) mukaan maakuntatoimikunnan kokouksista ilmoitetaan jäsenille 

kirjallisesti tai maakuntatoimikunnan päättämällä muulla tavalla vähintään viikkoa 

ennen kokousajankohtaa. Kokouskutsu on lähetty sähköpostilla 22.9.2020. 

Maakuntatoimikunta on päätösvaltainen kun puheenjohtajan tai 

varapuheenjohtajan lisäksi vähintään viidesosa muista varsinaisista jäsenistä on 

läsnä. 

Esitys:  

Koska kaikki Vapepan jäsenjärjestöt eivät ole asettaneet piiritason edustajaa, niin 

katsotaan kokous päätövaltaiseksi jos viideosa toimikuntien edustajista on paikalla.  

 

 

Esityslista Nro 2/2020  
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 
Hämeen maakuntatoimikunta 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTU2N2Q1MDgtMjJlNi00M2ZhLTgzMTktM2Y1NmRhMzE0ZmQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228dc51ca0-bd55-4dff-8ba7-86b481660778%22%2c%22Oid%22%3a%22c1a84cbb-834f-4319-8641-3477d95c0ceb%22%7d
https://www.lyyti.in/Vapepa_maakuntatoimikunnan_kokous_22020_1824
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4) Esityslistan hyväksyminen 

Esitys:  Hyväksytään esityslista kokoukselle työjärjestykseksi.  

 

5) Maakuntatoimikunnan kokoonpano 2021 ja järjestöedustajat 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunta on vahvistanut johtosäännön 

kokouksessaan 13.11.2017.  

Jokainen Vapaaehtoisen pelastuspalvelun valtakunnallinen jäsen voi nimetä 

maakunnan alueella toimivasta organisaatiostaan yhden edustajan ja hänelle 

varahenkilön. Vapepan keskustoimikunta on kokouksessaan 25.4.2019 

käsitellyt järjestöedustajien nimeämistä maakuntatoimikuntiin. Tarkoitus 

on yhdenmukaistaa järjestöjen edustajien nimeämiskäytänteitä ja samalla 

varmistaa, etä keskusjärjestöissä on tieto maakunnallisista edustajista. 

Esitys:  

Valmiuspäälikkö esittää maakuntatoimikunnan toiminnan varmistamiseksi, että 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun maakuntatoimikunnan kokoonpano vahvistetaan 

vuodelle 2021 seuraavasti: 

• Varsinaisiksi jäseniksi alueen Vapepa-toimikuntien puheenjohtaja tai hänen 

varahenkilö 

• Lisäksi varsinaisiksi jäseniksi Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 

jäsenjärjestöjen ja -yhteisöjen nimeämät maakunnan alueella toimivan 

jäsen- tai alueorganisaation edustajat. 

• Seuraavat järjestöt ovat asettaneet edustajansa kirjallisesti: 

▪ Naisten valmiusliitto ry Hämeen alueneuvottelutoimikunta (ilmoitus 

9.9.2020) 

▪ Sukeltajaliito ry Tapani Kallioniemi (3.10.2019) kausi 2019-2022 

▪ Suomen Punainen Risti, Pasi Murto 

▪ Suomen Palveluskoiraliitto ry. Anne Perko, varalla Kirsi Viik (2016-

2018) 

▪ Suomen Lentopelastusseura ry Jari Kosonen, varalla Jari Hintikka, 

2016-2018  

▪ Autoliitto tiepalvelu  Jouko Lehtisalo, varalla  Katja Rättyä (14.2.2019) 

• Maakuntatoimikunnan kokoonpano täydennetään järjestöjen piiritason 

edustajilla sitä mukaan kun järjestöt nimeävät edustajansa.  

• Lisäksi kokouksiin kutsutaan viranomaisten edustajat sekä 

valmiuskouluttajat.   

 

6) Vuoden 2021 toimintasuunitelma  

Valmiuspäälikkö on valmistelut maakunnallisen (Pirkanmaa, Päijät-Häme, Kanta-

Häme) Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintasuunnitelman. Taustalla ovat SPR:n 

yleiskokouslinjaus 2021-2023 sekä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 

valtakunnallinen toiminnan suunnittelu. 

Toimintasuunnitelma jakautuu neljään kokonaisuuteen, jotka ovat: 
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1. Hälytystoiminta ja auttamisvalmius 

2. Koordinaatio 

3. Koulutus 

4. Toiminnan laajuus ja tunnettuus 

 

Toimikuntien ja jäsenjärjestöjen omat tarkemmat toiminta-  ja koulutus-

suunnitelmat täydentävät maakunnallista suunnitelmaa. 

Esitys:  

Valmiuspäällikkö esittelee maakunnallisen toimintasuunnitelman. Edelisvuosiin 

poiketen vuoden 2021 toiminnassa pyritään ennakoivampaan 

koulutussuunnitteluun sekä järjestämään yksi yhteinen koulutusviikonloppu.  

Hyväksytään suunnitelman tekstiosa ja sovitaan, että toimikunnat toimittavat ensi 

vuoden toimintasuunnitelmansa (alustavat tapahtuma- ja koulutussuunnitelmat) 

piiritoimistoon  marraskuun loppuun mennessä. 

 

7) Yhteisen koulutus- ja harjoituspäivän valmistelutyöryhmän asettaminen 

Suunnitelman mukaan Hämeen piirin alueella  ( Pirkanmaa, Kanta-Häme, Päijät-

Häme) kokeillaan ensi vuonna kaikille vapepa-toimikuntien hälytysryhmille 

suunnattua yhteistä koulutus- ja harjoituspäivää/viikonloppua. 

Esitys:  

Maakuntatoimikunta käy saatekeskustelun tapahtuman järjestämisestä ja nimeää 

valmistelutyöryhmän (3-4 henkilöä). Työryhmän sihteerinä toimii valmiuspäällikkö 

Tommi Mattila. 

Päätös: 

 

 

8) Huomionosoitusten käsittely 

Toimikunnilla ja järjestöillä on mahdollisuus hakea Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 

toiminnassa ansioituneille huomionosoituksia. Syksyn 2020 käsittelyä varten 

hakemusten tulee olla palautettuna ti 6.10.2020 mennessä. Hakemisessa tulee 

käyttää sähköistä huomionhakujärjestelmää: https://vapepa.fi/huomionosoitukset/. 

Myöhemmin saapuneet hakemukset (6.10. jälkeen) käsitellään keväällä 2021. 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Hämeen maakuntatoimikunta päätti 

kokouksessaan 18.3.2020 perustaa Vapepan valtakunnallisen 

huomionosoitusohjeen (30.3.2017) suosituksen mukaisesti alueellisen 

huomionosoitustyöryhmän valmistelemaan ja käsittelemään anomuksia.  

Päätöksen mukaan ryhmään kuuluvat maakuntatoimikunnan puheenjohtajat (Pasi 

Murto ja Mikko T. Niemi) sekä sihteerinä valmiuspäällikkö Tommi Mattila. Ryhmä 

käsittelee hakemukset hyväksyy/puoltaa hakemukset maakuntatoimikunnan 

puolesta ja päätökset tuodaan maakuntatoimikuntaan tiedoksi. 

Esitys:  Ryhmä tuo puollot ja päätökset tiedoksi maakuntatoimikunnalle. 

 

https://vapepa.fi/huomionosoitukset/


   

 

 

 

 

 

 www.vapepa.fi 

 

Päätös: Merkitään tiedoksi.  

 

9.  Vuoden paikallinen pelastaja 

Toimikunta voi valita keskuudestaan vuoden paikallisen pelastajan, joka on 

kuluneen vuoden aikana edesauttanut alueen järjestöjen välistä yhteistyötä tai 

muutoin omalla toiminnallaan ollut esimerkillinen vapaaehtoinen toimija.  

 

Paikalliselle pelastajalle luovutetaan Vapepa-logolla varustettu plasmasytytin ja 

kunniakirja.  

 

Esitys: 

Maakuntatoimikunta kirjaa toimikuntien valinnat tiedoksi. Toimikunnat voivat 

täydentää valintojaan vuoden loppuun asti.  

 

Etelä-Pirkanmaa 

Forssa 

Hämeenlinna 

Luoteis-Pirkanmaa 

Mänttä-Vilppula 

Orivesi 

Päijät-Häme 

Riihimäki 

Tampere 

Virrat 

 

  

10) MPK:n maakunnalliset koulutusyhteistyöryhmät 

Yhteistyöryhmien toiminnan tarkoituksena on mm. luoda maakunnallinen verkosto, 

joka parantaa kokonaisturvallisuuden koulutusjärjestöjen yhteistyötä, tehostaa 

koulutuksen ja yhteisten harjoitusten tuottamista.  

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Hämeen maakuntatoimikunta asetti kokouksessaan 

(10.4.2019) yhteistyöryhmiin vapaaehtoisen pelastuspalvelun edustajat kaudeksi 

2019-2021: 

Päijät- Häme: Pasi Murto 

Kanta-Häme:Jukka Heino 

Pirkanmaa: Tapani Huhtala   

Esitys: 

Kuullaan nimettyjen edustajien puheenvuorot vuoden 2020 yhteistyöstä ja ensi 

vuoden suunnitelmista. 

 

Päätös:  

Merkitään tiedoksi. 

 

11) Muut asiat 
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12) Ilmoitusasiat 

- Vuoden 2020 hälytystehtävistä 

- Vapepa magneettikilpiä autoon 

-  

 

13) Kokouksen päättäminen 
 

 
 

 
 

Toimikunnan puheenjohtaja  Toimikunnan sihteeri 

Pasi Murto   Tommi Mattila 

    valmiuspäällikkö 

 

Liitteet:  

• Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Hämeen toimintasuunnitelma 2021 (luonnos) 

• Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Hämeen toimintakalenteri 2021 (alustava) 


