
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) 
Lapin piiri 1964 – 2016

Pelastuspalveluseminaarit 
I – XXVI



PELASTUSPALVELUSEMINAARIEN TAUSTOJA (MM.)

1)  Anja Kumpurinteen katoaminen 1963 Muonion -

Enontekiön erämaa-alueella oli alkusysäys valtakunnallisen 

koordinoidun avustusjärjestelmän luomiselle. Valtakunnallinen 

vapaaehtoinen pelastuspalvelu perustettiin 31.3.1964. 

Ensimmäinen pelastuspalveluorganisaatio perustettiin Posiolle 

5.11.1964 ja muihin Lapin kuntiin kahden kuukauden sisällä.

2) Vuonna 1976 Suomen Ladun aloitteesta järjestettiin 

turvallisuuskysymyksiä pohtiva seminaari. Paikalliset yrittäjät 

perustivat pelastusryhmän, joka toimi muutaman vuoden.



3) SPR:n Suurkeräys 1987 (mm.)

- tunturialueiden pelastustehtävissä käytettävän väline- ja 

varustekokonaisuuden luomisen

- lämpökamera käytettäväksi kadonneitten etsimiseen ja 

sijoitettiin Lappiin

4) Tunturipelastusprojekti  1988 - 1991

Projektin tarkoituksena on vuosina 1988 - 1991 

tunturialueen pelastustehtävissä käytettävän väline- ja 

varustekokonaisuuden luominen ja kehittäminen.



5. PELASTUSPALVELUN JOHTORYHMÄ

V. 1973 Valtioneuvoston päätöksellä perustettiin lääneihin 

pelastuspalvelunjohtoryhmät. Lapin johtoryhmän 

puheenjohtajan toimi  aluepalopäällikkö Veikko Kauppinen ja 

jäseninä Lapin SPR:n toiminnanjohtaja, poliisin, LKS:n, 

Lapin Rajan, Pohjois-Suomen lentopelastuskeskuksen ja 

Lapin Lennoston edustajat. 

Mm. 1980- luvulla koulutettiin Lapin yhteistoiminta-

alueiden ( 9 aluetta) kuntien ja  valtion paikallisia 

viranomaisia suuronnettomuustilanteiden hallintaan.



PELASTUSPALVELUSEMINAARIT 1 - 26

1. PELASTUSPALVELUSEMINAARIEN TAVOITTEET

- tiivistää eri viranomaisten keskinäistä yhteistyötä

- tiivistää ja yhdenmukaistaa viranomaisten ja vapaaehtoisten välistä yhteistoimintaa

- kehittää kalustollisia ja toiminnallisia valmiuksia riskianalyysin mukaisiin häiriö- ja 

suuronnettomuustilanteisiin

2. ORGANISAATIO

Järjestelytyöryhmä vastaa seminaarien valmisteluun, suunnitteluun ja 

toimeenpanoon kuuluvista asioista

Suunnittelutyöryhmä ohjausryhmänä sovittaa yhteen eri viranomaisten ja 

vapaaehtoisten koulutukselliset ja toiminnalliset suoritustarpeet, vahvistaa 

seminaarien ajankohdan ja paikan sekä ohjelman ja päättää maastoharjoitukseen 

sisältöön ja johtamiseen liittyvät asiat.



3. SEMINAARIT JA PAIKKAKUNNAT 

Seminaarit ovat olleet kolmipäiväisiä:

- 1. päivä: valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten sekä vapepa- organisaation 

ajankohtaiskatsaukset ja teemaan liittyvät päivitykset

- 2. päivä: viranomaisjohtoinen suuronnettomuusharjoitus tai teemaan liittyvä rastikoulutus

- 3. päivä: harjoituksen purku sekä viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden erikoisalustukset

Seminaaripaikkakunnat:

Ivalo 20, Kittilä 1, Kolari 1, Muonio 2, Sodankylä 2

Tilasto:

- seminaareja 26 kpl

- kesto yht. 78 vrk

- osallistujia 5 422 hlöä

-henkilötyöpäiviä             16 266 tp

- vapepan työtunnit  yli    41 000 h

HUOM! Rahallisesti kenellekään ei ole maksettu palkkaa tai palkkioita. Vapepalaiset puurtajat ovat 

olleet ns. ruokapalkalla.



SEMINAARIEN JÄRJESTELYTYÖRYHMÄ 

Seminaarien järjestelytyöryhmä on vuosien kuluessa toiminut lähes 
samassa kokoonpanossa, pieniä muutoksia on tosin vuosien aikana 
tapahtunut.  Työryhmään ovat eri aikoina osallistuneet:

Pekka Harve 1988 -
Sirpa Harve 1988 -
Esa Huhtamella 2000 -
Pekka Koivukangas 1988 -
Seppo Lehto 2006 - 2012
Jukka Luostarinen 1988 -
Risto Martikainen 1988 - 1991
Sippo Nevalainen 1988 -
Annikki von Pandy 1988 -
Hannu Patjas 2002 - 2010
Rauno Vihriälä 1989 -

Rasti- ja tukihenkilöstöön on kuulunut lisäksi vakituisesti yli 10 henkilöä.



ARVIOINTEJA

PEPASEM 21 PEPASEM 22

PALAUTTEET 47 kpl.

”1” = 

tyytymätön

”5” = erittäin 

tyytyväinen

ARVIOINTI: ”1” ”2” ”3” ”4” ”5”

Perjantain luennot 2 10 21 10 3,8 3,5

Lauantain luennot 4 10 22 7 3,7 4,1

Lauantain maastoharjoitus 4 27 12 4,1 4,4

Sunnuntain luennot 4 6 28 5 3,8 3,6

Vastasiko seminaarin tavoitteet 

odotuksiasi 2 10 17 16 4,3 4,2



5. "TULOKSIA" 

1) Pelastusylijohtaja Pentti Partanen:

"Pelastuspalveluseminaarit ovat palvelleet monia tarkoituksia. 

Niissä on kehitetty, esitelty ja kokeiltu uusia toimintamenetelmiä ja 

välineitä, välitetty uusinta tietoa, harjoiteltu ja testattu toimintaa usein 

hyvinkin realistisissa harjoituksissa ja verkostoiduttu erityisesti oman 

alueen toimijoiden kesken, mutta myös muualta tulleiden eri alojen 

edustajien kanssa. Samanlaiseen seminaari- ja yhteistoimintaan ei ole 

päästy muualla Suomessa. Ehkä onnistumiseen tarvitaan Lapin luontoa 

ja henkeä."
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