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VAPAAEHTOISEN PELASTUSPALVELUN PERUSKURSSI  Tampereella 07.11.2015 
 

Kurssin järjestävät Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Tampereen paikallistoimikunta 
yhteistyössä Punaisen Ristin Hämeen piirin kanssa. 

 
AIKA: lauantai 07.11.2015, klo 0900-17. 
 

KURSSIPAIKKA: Reservijärjestöjen toimisto, Väinölänkatu 2, Tampere. 
Paikka on Peltokadun ja Väinölänkadun risteyksessä, Tampereen Laakerikeskuksen 

yläpuolella. Sisäänkäynti on Väinölänkadulta eli pohjoisen suunnalta, rautaportista 
portaat ylös 2. kerrokseen. 
Pysäköintipaikkoja on Peltokadulla ja Väinölänkadulla. 

 
KOHDERYHMÄ: kurssi on tarkoitettu Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa toimivien 
järjestöjen jäsenille ja muille asiasta kiinnostuneille. 

 
TAVOITE: kurssin käytyään osallistujalla on selkeä kuva Vapaaehtoisen 

pelastuspalvelun toiminnasta ja roolista osana virallista pelastustoimintaa, ja hän on 
motivoitunut toimimaan Vapepassa. 
 

KURSSIN SISÄLTÖ: kurssin sisältö on teoriaopetusta. Kurssin kokonaistuntimäärä on 8 
tuntia. Kurssitodistuksen saaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa koko 
kurssin ajan. 

 
KURSSIN KOULUTTAJA: kurssin kouluttajana toimii valmiuskouluttaja Tero Ahtee 

Tampereelta. 
 
KUSTANNUKSET: kurssi on maksuton. Se sisältää opetuksen, kurssimateriaalin, 

todistuksen ja ohjelmassa mainitut kahvit. 
 
Päivän aikana on omatoiminen ja omakustanteinen ruokailutauko. 

 
VARUSTEET: ota mukaasi muistiinpanovälineet ja halutessasi sisäjalkineet. Kurssi 

toteutetaan kokonaan sisätiloissa. 
 
ILMOITTAUTUMISET: kurssit@vapepatampere.fi, viimeistään 03.11.2015. 

 
Kurssiin liittyviin tiedusteluihin vastaa Tero Ahtee, tensu@iki.fi. 
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VAPAAEHTOISEN PELASTUSPALVELUN PERUSKURSSI (ohjelmasuunnitelma) 

 
Lauantai 07.11.2015. 
 

 
klo 0900 ilmoittautuminen ja tulokahvit 

 
0915 kurssin avaus, sisältö ja esittelykierros 
 

0925 SAR-video (kesto 32'47") 
 
1000 Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) 

- historia 
- Vapepan toiminta tänään (yleisesti) 

- Vapepan koulutus. 
 
1100 pelastustoiminta ja pelastustoiminnan käynnistäminen Pelastustoimi, eri 

viranomaisten tehtävät, Vapepan rooli viranomaisten tukena, hätäkeskukset 
 
- poliisitoimi  Sisä-Suomen poliisilaitos (30 min, ) 

- pelastustoimi  Pirkanmaan pelastuslaitos (30 min, ) 
- sosiaalitoimi  Tampereen kaupunki (30 min, ). 

 
1230-1330 omatoiminen ja omakustanteinen ruokailutauko (omia eväitä voi lämmittää 
ja syödä pienessä keittiössä, tai esim. käydä Tammelantorilla) 

 
1330 varautuminen ja Vapepan valmius (1/2) 
- varautuminen 

- valmiussuunnittelu 
- hälytysryhmän minimivaatimukset 

- miten mukaan Vapepaan. 
 
1500 kahvittelutauko 

 
1515 varautuminen ja Vapepan valmius (2/2) 
- Vapepan hälytysvalmius 

- Vapepan hälytystoiminta, erityisesti Pirkanmaalla. 
 

1645 kurssin palaute ja todistusten jako 
 
1700 kurssi päättyy, hyvää nääs kotimatkaa. 
 
 


