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Vapepan vuosi 2019 

 

Vuosi 2019 oli Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) historian 55 vuosi. 

Vuotta 2019 värittivät mm. Vapepan koulutusuudistus ja Suomen Punaisen 

Ristin valtakunnallinen Pisara -harjoitus. Vapepan toimintaa ilmassa koordinoiva  

Suomen Lentopelastusseura (SLPS) sai Finnish Security Awardsin ”vuoden 2019 

turvallisuusalan vapaaehtoinen” tunnustuksen. Vapepan puheenjohtaja toimi 

toista vuotta Minna Karhunen. 

Vapepassa mukana on 53 järjestöä tai tahoa, kun Pelastakaa Lapset ry liittyi 

mukaan. Vapepan jäsenjärjestöistä 35:llä on hälytysryhmiä. Hälytysryhmäläisten 

määrän mukaan selvästi suurin järjestö on SPR (3690), seuraavina Suomen 

Pelastuskoiraliitto (599), Suomen Metsästäjäliitto (590), Suomen Suunnistusliitto 

(556), Suomen Latu (487) ja Reserviläisliitto (460). 

Alkuvuodesta tehtiin tuloksellisuus- ja vaikuttavuuskysely koskien vuosia 2017-

18. Kyselyyn saatiin kaikkiaan 431 vastausta vapepalaisilta ja 41 viranomaisilta. 

Saatua tietoa on käytetty oman kehittämisen tueksi, pohjustamaan tekeillä 

olevaa toimintalinjausta sekä TVS-raporttina toiminnan keskeiselle rahoittajalle 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselle (STEA). 

Operatiivisesti vuosi oli kokonaisuutena hieman edellisvuotta hiljaisempi, 

alueellisesti vaihdellen. Etsintöjen ja ensihuollon suhde säilyi samana 

edellisvuoteen nähden, eli etsintähälytysten määrä on  edelleen noin 

kaksinkertainen ensihuoltotehtäviin nähden. Kaikkiaan maalla Vapepa hälytettiin  

456 kertaa, joista 104 jäi valmiushälytyksiksi. 352 tehtävästä etsintöjä oli 184. 

Yli 4300 vapaaehtoista osallistui tehtäville viranomaisen tueksi.  

 

 

Myös ilmassa vuosi oli hieman edellisvuotta hiljaisempi. Suomen 

Lentopelastusseura (SLPS) sai 39 hälytystä, joiden vuoksi tehtiin 34 etsintä- tai 

valvontalentoa.  
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Suomen Meripelastusseuran (SMPS) osalta kauden tehtävämäärä meri- ja 

järvialueilla jäi jonkin verran hellekesästä 2018, mutta oli seuran historian 

toiseksi suurin. Kaikkiaan suoritettiin 1769 tehtävää, joista 545 oli kiireellisiä. 

Vapepan koulutuksia järjestettiin vuonna 2019 yleisen pelastuspalvelun puolella 

oli hieman edellisvuota enemmän. Kaikkiaan järjestettiin 328 koulutusta, joihin 

osallistui 5871 koulutettavaa. SLPS koulutti erilaisiin tehtäviin 278 henkeä ja 

SMPS:n järjestämiin 35 koulutuksiin osallistui 333 henkeä.   

 

 

Yleisen pelastuspalvelun puolella hälytysryhmiin kiinnittyneiden määrä kasvoi 

hieman. Hälytysjärjestelmä OHTOssa oli vuoden lopussa 9873 hälytysryhmiin 

kiinnitettyä eri henkilöä. Hälytysryhmiä OHTOssa oli vuodenvaihteessa 1355 , 

joista 1193 on järjestöjen hälytysryhmiä .Osin hälytysryhmien määrän kasvu 

johtuu erilaisista hälytettävyyden vuoksi luoduista koontiryhmistä. Toisaalta 

OHTOssa on edelleen hälytysryhmiä, jossa vain hälyttäjä on rekisteröitynyt. 

Meripelastusseuralla on noin 1 500 täysin vapaaehtoista, joista 800 toimii 

aktiivisesti miehistössä 61 pelastusasemalla.  

Lentopelastusseuralla Kaikkiaan miehistöjen jäseniä on koulutettuja toimii noin 

700. Tällä hetkellä aktiiveista 600 vapaaehtoista lentävät 38 tukikohdasta käsin. 

Vuoden 2019 alusta otettiin käyttöön kaikille hälytysjärjestelmään 

rekisteröityneille vapepalaisille lähettävä sähköinen uutiskirje, jota ilmestyi 4 

numeroa. Samoin julkaistiin Vapepan alueelliset nettissivut Vapepa.fi yhteydessä 

sekä Extranetin aineistopankki. 
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