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Kuopion Vapepa 
partiokoulutus 
 
 



Sisältö 
•Johdanto aiheeseen 

•Kuopion Vapepan toiminta-ajatus 

•Partioiden tehtävät, toimintaohje ja kalusto 

 



• Nukkuvista 
ryhmistä 
osaavaan ja 
asiantuntevaan 
porukkaan 

• Järjestäyty-
mättömästä 
toiminnasta 
tehokkaaseen 
johtamiseen 

• Kankeista 
hälytysryhmistä 
joustaviin 
moduuleihin 

• Hitaasta 
käynnistymisestä 
nopeaan vasteeseen ja 
toiminnan 
aloittamiseen 

Nopeus Joustavuus 

Osaaminen Tehokkuus 

TÄMÄN PÄIVÄN  VAPEPA? 

Miksi? 





Kadonneen henkilön etsintä 

• on poliisijohtoinen tehtävä 

• Poliisi saa ilmoituksen henkilön katoamisesta 
hätäkeskuksen (112) kautta, ja tekee 
tilannearvion katoamisesta 

• Mikäli kyseessä on hätäetsintä (= välitön 
henkeen ja terveyteen kohdistuva vaara), 
käytetään kaikkia mahdollisia resursseja. Usein 
tämä tarkoittaa myös Vapepan hälyttämistä 
mikäli Vapepalle on järkevää käyttöä 

• Kadonneen henkilön etsinnöissä poliisi johtaa 
aina toimintaa 

 



Ensihuoltotehtävä 

• voi tarkoittaa esimerkiksi 
evakuoinneissa avustamista tai 
evakuointikeskuksen perustamista 

• Tällöin johtovastuussa on tilanteesta 
riippuen pelastustoimi (pelastuslaitos) 
tai kaupungin sosiaalitoimi 

• Ensihuoltotehtävä voi sisältää myös 
erilaisia tukitehtäviä, kuten 
liikenteenohjausta, tiedottamista, 
muonitusta jne.  

 



Kuopion Vapaaehtoinen pelastuspalvelu 
• Kuopion Vapepan 

kokonaistoimintaa johtaa 
paikallistoimikunta, jossa on 
edustajat alueella toimivista ja 
Vapepaan kuuluvista järjestöistä 

• Operatiivista toimintaa 
(hälytystoimintaa) johtaa 
johtoryhmä, jossa on tehtäväänsä 
koulutettuja Vapepa-johtajia ja 
johtoryhmäläisiä 

• Kuopion Vapepan toiminta-alueena 
on Kuopion kaupungin ja 
Siilinjärven alue 



Toiminta-ajatus: Moduuli-Vapepa 
•Perusajatus 
   Kolme ”peruspalikkaa”:  

 
 
 
 
 

 

• Johtoryhmällä ja moduuleilla ”1.aalto”: ensisijainen hälytys ja nopea vaste 
etsintä/ensihuoltotehtävään 

• Hälytysryhmät ”2.aalto”: hälytetään tehtävälle mikäli tilanne pitkittyy ja/tai 
laajenee 

• Tavoite: tehokkaampi vaste hälytyksiin  - nopeampi toiminnan aloitus – 
osaavia ja koulutettuja joukkoja  

 

JOHTORYHMÄ 

MODUULIT 

RYHMÄT 

1.aalto 

2.aalto 



Kuopion Vapepa moduulirakenne: ”1.aalto” 
Tieto 

Partiomoduulit 
1. tehtävä:  
-Autopartio 
2. tehtävä:  
- Partioetsintä jalan 

Koiramoduulit 
1. tehtävä:  
-Koirapartio 
2. tehtävä:  
-Autopartio /  
 partioetsintä 
 jalan 

Viestimoduulit 
1. tehtävä:  
-Viestiliikenne 
2.tehtävä:  
- Johtopaikan tuki 

VAPEPA1 
(Vapepa-johtaja) 

Tehtävään määritetty 
johtoryhmä 

Partiot 
1….x 

Koirat 
1…x 

Lento- 
pelastus 

Järvi 
pelastus 

Viesti Huolto 

Tilannekuva 
Dokumentointi 
Johtopaikan  
järjestelyt 

VAPEPA2 
partiojohto 

VAPEPA3 
koirajohto 

VAPEPA4 
tukitoiminnot 

EVAK 

Huoltomoduuli 
1. tehtävä:  
-Huolto 
2.tehtävä:  
- Johtopaikan tuki 

Evakuointimoduuli 
1. tehtävä:  
-EA/HEA ja  
evakuointi 
2.tehtävä:  
-Johtopaikan tuki 

”Kotipäivystys”’ 
-Tiedon tuottaminen ja 
hälytysten tukeminen 

Liikohj 

Liikenteenohjaus- 
moduuli 
1. tehtävä:  
- Liikenteenohjaus 
2.tehtävä:  
-Johtopaikan tuki 



”2.aalto” 

Tieto 

VAPEPA1 Jory 

Partiot Koirat 

Lento- 
pelastus 

Järvi 
pelastus 

Viesti Huolto 

VAPEPA2 VAPEPA3 VAPEPA4 

EVAK 

Hälytysryhmä 

”1.aalto” 

Liikohj 



Vaatimukset partioihin hakeutuville 
vapaaehtoisille 
• Halu sitoutua toimintaan ja auttaa muita pyyteettömästi 

• Riittävä fyysinen ja psyykkinen terveys 

• Kyky toimia johdettuna 

• Partiomoduulikoulutukseen osallistuminen  

• Vapepa-etsintäkurssin suorittaminen  

• Vapepa-ensihuoltokurssin suorittaminen 
• Etsintä- ja ensihuoltokurssit löytyvät osoitteesta 
 http://www.vapepa.fi/piiri/savo-karjala 

• Perus suunnistus ja ensiaputaidot (EA1 tai vastaavat taidot) 

• Harjoittelu ja omaan tehtävään perehtyminen 

 

• Lisäksi jonkin Vapepan jäsenjärjestöön jäsenyys on edellytys Vapepa-toiminnassa 
mukanaololle.  

• Mahdollisuus myös lisäkouluttautua oman kiinnostuksen mukaan:  
• Ensiaputoiminta, henkinen tuki, viesti, huolto, pelastuskoirat, lentopelastus, järvipelastus…  



Vastuu, vakuutus- ja korvausasiat 

• Toiminta on vapaaehtoista – hälytyksille lähtevät ketkä 
pääsevät 
• Toki toivotaan, että jos toimintaan tulee mukaan, niin kaikki 

”kynnelle kykenevät” lähtevät hälytykseen 
• Keneltäkään ei kuitenkaan kysellä miksi et pääse – riittää että 

ilmoittaa että en ole tulossa 

• Polttoainekorvaukset maksetaan niille ketkä käyttävät 
ajoneuvoa hälytykseen saapumiseen / hälytyksessä 
toimimiseen 

• Muita korvauksia ei makseta 

• Hälytyksissä toimijat ovat Vapepan vakuutuksen 
piirissä 



Mitä partiot hälytyksellä tekevät? 

• Etsintätehtävällä  
• Partioivat ajoneuvolla ja etsivät kadonnutta 

omalta alueeltaan 
• Partioivat jalan ja etsivät kadonnutta 

maastosta / taajamasta 
 

• Ensihuoltotehtävällä   
• Avustavat evakuoinneissa ja/tai 

evakuointikeskuksen perustamisessa 
 

• Mahdollisia muita tehtäviä: 
liikenteenohjaus, muonituksen tuki, 
kirjauspisteen toiminta, johtopaikan 
tukitehtävät…  

 

 



ETSINNÄN TOTEUTUS KÄYTÄNNÖSSÄ 

• Ajoneuvopartiointi 

 

• Jalkapartiointi 

 

• Näkötuntumaharavointi (”ketju”) 



Autopartiointi 
• Maastossa tai taajamassa 

• Voidaan suorittaa reittipartiointina, kohdepartiointina tai 
valvontapisteenä  

• Kuljettaja vastaa aina ajoneuvon kuljettamisesta ja keskittyy siihen 
• AINA noudatettava liikennesääntöjä, jos on pakko rikkoa (esim pysäköinti) niin 

siihen kysyttävä lupa johtopaikalta 

• Tähystäjät seuraavat omasta ikkunasta omaa sektoriaan 

• Ajonopeus kannattaa pitää alhaisena 



Jalkapartiointi 

• Maastossa tai taajamassa 

• Voidaan suorittaa etsintäalueella, reittiharavointina tai 
kohdetarkastuksena 

• Toimintaperiaate etsintäalueen partioinnissa jalan 
• Partio päättää etsinnän taktiikan omalla etsintäalueellaan 

• Partion johtaja johtaa 

• Muut kulkevat sopivalla etäisyydellä maaston edellytysten mukaisesti 

• Etsittävä kohde: ihmisen kokoinen 

• Kaikki alueet tarkistetaan vähintään kahdesti – toiselle partiolle ei kerrota toisen 
partion käyttämää etsintätaktiikkaa 

• Partiolta voidaan pyytää etsinnän jälkeen arvio etsinnän tarkkuudesta (0-100 %)  





Näkötuntumaharavointi 
”ketju” 



Mitä tapahtuu kun hälytys tulee? 

• 1. Kännykkä piippaa – hälytystekstiviesti tulee  

• 2. Ilmoitetaan kokoontumispaikka ja tehtävän käynnistymistapa 

• 3. partion jäsenet kokoontuu sovituun lähikokoontumispaikkaan  

• 4.Partio siirtyy autolla tekstiviestissä käskettyyn kokoontumispaikkaan 

• 5. Partio ilmoittautuu Toimintaryhmän kortilla tehtävään käsketyssä johto-
/kokoontumispaikassa 

 (nopeassa käynnistymisessä ensimmäinen paikalle saapuva partio 
 alkaa ottamaan vastaan muiden ilmoittautumisia) 

• 6. Partio siirtyy suorittamaan annettua tehtävää 





Tehtävän käynnistämisvaihtoehdot 
- käytettävä vaihtoehto ilmoitetaan hälytyksen 
yhteydessä 

1) Nopea käynnistys 
• Partiot liikkeelle niin 

nopeasti kun 
mahdollista ja 
siirtymään sovittuun 
kokoontumispaikkaan 

• Ensimmäinen paikalle 
saapuva partio 
käynnistää tehtävän 



Tehtävän käynnistäminen ensimmäisenä 
partiona 

• Jos kyseessä on nopea hälytys ja olette ensimmäinen partio 

• KUN SAAVUTTE PAIKALLE 
• Ota yhteys viranomaiseen 
• Selvitä tehtävän sisältö 
• Määritä johtamispaikkasi 
• Perusta kirjauspiste, aloita sisäänkirjaaminen (Toimintaryhmän korttien 
• vastaanotto) ja täydennä vajaat partiot kokonaisiksi 
• Lähetä partioita tehtävillä viranomaisen ohjeistuksen mukaisesti 
• Muodosta viestiyhteys lähettämääsi partioihin 
• Dokumentoi tekemäsi toiminta 
• Jatka toimintaa kunnes johtoryhmän jäseniä saapuu paikalle 



Jos et ole ensimmäinen paikalle saapuva partio 

 

•Täytä Toimintaryhmän kortti oman partiosi 
osalta (mielellään jo matkalla) 
•Luovuta se ilmoittautumispisteelle 
•Odota lisäohjeita 

 



Tehtävän käynnistämisvaihtoehdot 

2) Tulokynnys 
• Hälytyksen yhteydessä ilmoitetaan aikaisin aika jolloin saa saapua 

kokoontumispaikalle (esim tulokynnys klo 18.00) 
• Tarkoitus se, että johto saadaan toimintavalmiiksi ennen kuin 

partiot saapuvat 
 
 

• VAPEPA1 päättää tehtävän käynnistämistavan hälytyksen 
yhteydessä 

• Käynnistystapa ilmoitetaan hälytystekstiviestissä 



Tehtävän aikana 

•Noudata saamiasi 
ohjeita 

•Raportoi havaintosi 
johtopaikalle 

•Noudata 
liikennesääntöjä ja 
muita lakeja sekä 
Vapepan ohjeistuksia 

 



Tehtävän jälkeen 
• Älä poistu tehtävältä ennen kuin 

olet ilmoittautunut poistuvaksi 
johtopaikan kirjauspisteellä 
(sama piste kuin missä olet 
ilmoittautunut sisään tehtävälle 
tai muu ilmoitettu paikka)!!! 

• Kuljettajan tulee täyttää ja 
palauttaa matkatietolomake 
ennen poistumista 

• Osallistu palautetilaisuuteen 

 



Kalustopaketti ja sen käyttö 
• Keltainen liivi 

• Kartat 

• Toimintaryhmän kortti 

• Matkalaskulomake 
• Muista IBAN-tilinumero jos olet kuljettaja! 

 

• Hoida itse:  
• Kyniä, paperia, tusseja, kännykkä, autolaturi(?) 
• Tulosta tarvittaessa lisää ilmoittautumis- ja matkalaskulomakkeita – niitä oltava aina autoissa mukana! 

www.vapepa.fi 
 

• Hälytyksiin mukaan myös 
• Noin neljän tunnin eväät ja vettä 
• Maastossa liikkumiseen tarvittavat säänkestävät varusteet 
• Otsa/taskulamppu 
• Ensiapuvarusteet 

 



MUITA TÄRKEITÄ: 

•Vaitiolositoumus 

•Mediaohje 

•Vakuutusohje 



Tervetuloa mukaan auttamaan! 

www.vapepa.fi 
www.facebook.com/vapepakuopio 

vapepa.kuopio@gmail.com 


