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SPR/VAPEPA
Pelastuspalveluseminaari 28

22.10.2020



Auttaja lähellä sinua

Punaisen Ristin Lapin piiri (COVID 19)

•piiritoimiston henkilökunta etätöihin 17.3
• 25.3 poikkeusolojen johtoryhmä:

- piirin puheenjohtaja
- piirin varapuheenjohtaja
- toiminnanjohtaja
- valmiuspäällikkö

• Kokoukset 1 x vk ja tarpeen mukaan
• Henkilöstön ja osastojen ohjeistus
• Käytettävissä olevien SPR:n Vapaaehtoisten 
kartoitus



Auttaja lähellä sinua

YLEISOHJEISTUS
• Keskitytään johdon antamiin tehtäviin, jotka liittyvät 

pääsääntöisesti omaan toimenkuvaan

• Viestintä osastoihin keskitetysti – vältetään tieto ”ähky”

• 1 x viikossa info-kirjeet osastoille

• yhteydenpito osastoihin verkkoyhteydellä

• Toiminta keskittyy viranomaisten toiminnan tukemiseen sitä 
pyydettäessä ja osastojen tukemiseen viranomaisten 
tukitehtävissä

• Tilanne Lapin osalta oli rauhallinen



Auttaja lähellä sinua

TOIMINTA

• Ruoka-apu
• Punaisen Ristin valtakunnallinen auttavapuhelin, Lapin piiri 

vastaa kerran kahdessa viikossa puhelimen päivystys-
järjestelyistä

• Pidettiin sotejärjestöjen yhteinen palaveri:
- SPR:n osastoissa ja muissa sote-järjestöissä, vapaaeh-
toisista suurin osa kuuluu riskiryhmiin

• Ensiaputoimintaa ylläpidettiin teams-yhteyksin
• 5 kuntaa oli yhteydessä lähinnä kartoitettiin resursseja

• Lappia uhkaavien tulvien vuoksi hajautettiin vastuutehtävät tj
ja vp



Auttaja lähellä sinua

SPR LAPPI

Piiritoimisto
 etätöissä

Auttava puhelin
 Lapin piiri huolehtii yhden päivystyspäivän järjestelyistä

- 7 päivystäjää tulleita puheluita 2/päivystäjä, tehdyt tunnit 26

Ruoka-apu:
 Autettuja 751
 Eu-ruoka-apu ja Nestlen kuivamuonat

Verkkokoulutukset:
- ht-koulutusta, ystävätoiminnan koulutusta, erilaisia webinaareja
- Earj- skype tapaamiset kaksi pidetty

• Yhteenveto:
• Avustettujen määrät 751
• Avustustoiminnassa mukana olleet vapaaehtoiset: 91
• Joista uusia vapaaehtoisia: 10

TILASTOA



Tulva 2020
Lapin VAPEPA

28.9.2020 6Sippo Nevalainen



• Mukaan tulvaan varautumiseen 6.4
- valmiuspäällikkö varautumiskokouksissa, 

tulva viestintätyöryhmässä ja tulvan 
aikaisessa johtoryhmässä

Pelastuslaitoksen valmiuspäällikkö mukana Vapepan tulvapala-
vereissa

Yhteiset palaverit jo varautumisvaiheessa – yhteinen suunnittelu
onnistunut lopputulos

22.4 Vapepan hälytysryhmien/jäsenten kartoitus
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• Sopimus Lapin pelastuslaitoksen kanssa 
- Pela hälyttää Vapepan valmiuspäivystäjän kautta
- Kaikki vapaaehtoiset, myös spontaanit kirjautuvat ja organisoidaan Vapepan 
kautta

• Vapepa laati asiapaperit kiinteistöjen suojamiseen – oikeusturvakysymykset 
huomioiden

• Vapepa-keskus Saarenkylän paloasemalla
• Pelastuslaitoksen tulvapuhelin – Vapepa erinomainen yhteistyö



Tehtävät:
Hiekkasäkkien täytössä avustaminen
Neuvontapuhelimen päivystys
Talojen suojaaminen, joilla ei saatavilla muuta apua
Vapepa-keskuksen toiminta 
Evakuoinnissa avustaminen
Muonitushuollon järjestäminen
Kirjaaminen
Eristettyjen alueiden valvonta
Liikenteenohjaus
Muut viranomaisen pyytämät ja vapaaehtoisille sopivat tehtävät



RESURSSIT

Vapepan resurssit: OHTO-hälytys resurssien kartoitukseen tehty 22.4 Lapin alueelle.
(pl. Pello, Utsjoki, Näätämö, Sodankylä ja Posio) 
Inari: 45, Kemijärvi 25, Meri-Lappi: 61, Tunturilappi: 46 ja Rovaniemi: 61
Lisäksi ROPS, ROKI ja spontaanit vapaaehtoiset

Mukana: Ramirent, REDU maansiirto- ja kuljetusala, Napapiirin kuljetus

Tehtäviin huomioitu: Koronan aiheuttamat rajoitukset, suojavarusteet ja huolto 
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TILASTOA

• Kaupunki tarkastuskäynnit kohteissa
• Alueen eristäminen
• Tulva esteen vartiointi
• Talojen suojaus

• Suojausten purku/kartoitus
• Varautumiseen liittyvät palaverit, kohteiden tarkastukset
• etukäteen, suojaussuunnittelu, toiminnan organisointi, 
• johtaminen ja huolto jne. (Vapepa-johtajat, päivystäjät ja
• vastuuhenkilöt)

Tulvaan liittyviä hälytyksiä 17
Tunnit yhteensä n.  1500
Vapaaehtoisia                                   330  

Ja sitten kesän viettoon …
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Vaan kuinkas kävikään 
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Näitä polkuja tallaan…

Pohjoisen hillavillityksessä jo lukuisia eksyneitä –
Jängille sännätään jopa ilman puhelimia, eväitä ja 
juomista: "Osa on pitänyt kantaa pois mättäiltä”

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun ja Rajavartioston 
väkeä on hälytetty jo useammallekin keikalle. 
– Meillä alkaa kohta etsijät loppua.

Jari Seppälä Lapin Kansa 19.7.2020

Etsinnät 2020:
Valmiushälytykset               4

Kovat hälytykset 15 306 
henkilöä      (1310 tuntia)

11.7 – 4.8     12 hälytystä   (10 etsintää,  2 valmiuteen)
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Valmiina uusiin tehtäviin

Kiitos mielenkiinnosta

Tanja Sälevä
Annikki von Pandy
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